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पादि 

सव्यधिस्यसिनलमाधयेन । न देतदेवमिनि सुण्डे प्रतिपादिते विषयमर्ह्वसमि" 

सश्र शगवदयादानामन्र भाव्यप्रणयने प्रवृत्तिरासीदिनि मन्तव्यम् । मच्पाकाराया- 

मम्यन्यायुपनिप्रदि हि सर्यवेदान्ततात्ययनिपयमूता ब्रह्मविद्या सधनफटसदिवा 

भतिनरःनाधारण्या प्रक्रिययः प्रनिपादिता दद्यते इनि ॥ 

उपनिषदिति ब्रह्मविगरैनोच्यत संख्यया! सा चेवं न केवरं ब्रह्मणा 

परथसनन प्रासान् . छि तई पर्रह्यविश्रयस्वादुपि `व्ह्मविद्या इत्यन्वथनास्नी । 

(मापि ह्द्याना स्वोपद्यरकत्वनाभिच्यनिःदहितत्वान् , सर्वैविद्यावे्यविषथाणा 

दरम्पथस्यरपभूतस ब्रह्मणः प्रपिपादकलवान् स्व विषयभूत बह्य्येतसिन् विज्ञात 

दि्ञयान्तरानवरोपाद्धेयं "परा विद्याः इषिरा व्वपदिष्टऽत। वेदोन्तकर्मापासना- 

ततनद तु विचा ‹ परा विद्याः । तद्धिपय चिदिति न दिदि 

तयतः विदितं खिति वस्तुतः सा आवयेेति निश्चित्य त्या चिस्चः सन् 

सलयादिमःधनानि ध्यानयोसं चादुतिष्टन् परं व्रह्म विदित्वा, सघद्याषदुसस्रस्ति 

नितरा नाययित्वा ब्रह्धेव मवर्तीति पलिपःदियत्र । -तःदृदावद्मविद्यारूपोपनिष 

स्मनिपादुवत्वाट्रन्योऽपि (पिपत? दन्युच्यते भक्त्या । अत द्मां युण्डकोपनिवदं 

व्यःचिख्यःमित सन्यते ख मगवान् माम्यकारः ॥ 

याप्ये जिङ्ञादभिषधेया विषयः 

भाप्यस्सिन् भमवत्पादीयनदुह्तदि ता जसा नकं कूदयन्त । 

नच्र उपनिपदुदरणष्तमसाधनप्रकारः, केसानस्वभावपनरूपणमम् › युन्तिस्यसूप- 

नि्घीरणद् ; क्तानस्नाधनस्थानमिर्दशश्च - इत्येवमेतचतु्यमन चिदोषतं उद्धिखनीथं 

भवति \ 

उपनिषदो दवैतपरवम् ~ 
परवि्याविवयभूतं परमाधेतमक्रोपनिषदि लकषरम्”, श्रय", धुरः ` 

"मास्या, सस्यम्" _ इति च व्यपदिष्टम् । तत्र च भक्षरम् (\-२-१३, ३४) 

अक्षरत्वात् , अश्चतत्वात् , अक्षयत्वाच्च ; (२) बरह्म (३-१-०७) ५१, वृहचवात् › 

सर्वतो व्या्त्वात् › देश्षकारपरिच्छेद्रदितस्वात् ; (३) भाया (२-१.४,२-२.५' 

४३, ५६) प्स्यभ्चैतन्यसस्येण सवस्य हृदयाकाशे नित्यमभिध्यक्त्वात् (४) सव्य 

च (२-१-१९, ३६) परमाथसदक्षणत्वात् । तर्दताद्तत् निरसतद्स्यस्वभराह्यत्वादि 

सवबिरोषात् (१-१- ६) १५), ध्याछ्तान्याङ्ृताम्यां विक्षणात् (२-१-२१ ३७ ) 
[काना 

परोपि 

माप्यमायसङ्कवति हेय सवत्र । एकतर सर्वा चदूप्यभागपरासरिकवेति च ॥ 
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मर्बममारिधमनिवजनान् (२-१-२, ३८), अक्षरादिशब्द्गम्यात् परमाध- 

सद्रस्तुनः सक्ा्ान् स्वमन्याङ्कनप्राणमनेःभूतसोनिकरादिकं नामरूपम्य व्यातं 
क्ियाच्छरकफल्ाश्रय मूतं जगद्नूनखूपं (१-५१-८, १७) जायते. अयुत्रस्पुरुपःदिव् 

न्वसदृष्टपुत्रादि (२ -१-३. ७०. ४१). तस्मिद्धेव च लीयते ! एवं विविधाश्चतना 
डीवा भि ईसप्नेरिव सरूपा विस्फुलिङ्गाः देहादिनामरूपोपाधिमेदमयुनिधीय - 
मानाम्र्तदुपाधिमेदुप्रमचमनु प्रसवन्ति, नत्तद्विर्यमनु विलीयन्ते चेनि (२-१-३, 

३६) नाम्ति यभोपर्ाणनादुक्षराद्रवतिरिकं चतनाचतनग्रनिभक्तमिति श्चतेस्तदक्षरं 

सर्वदा सर्घधाप्यदेनमिन्युनं भवनि । जादुवन्ते च यन्नाम्ति वतेमानेऽपि तत्तथा ~ 
इलि न्यायाजायमानस्यापि जगतो माय्ोपमजन्मत्वात्तिन सद्धितीयत्वायुपपत्तेः \ 

तदेवम् , अश्षरपुरुपःपराभियेचं बह्येवेदं विश्वमिति (२-१-१० ४९) 
अब्रह्मप्रह्ययस्नु र्वोऽविद्यामात्र (२-२-१२, ६१) इति च सिद्स् ॥ 

करमज्ञानयोविरोधः ~ 

भाव्यऽस्िच करम्॑तानयोः सखरूपनो हेतुतः फलतश्च विरोध एवेति प्रददेयेते ! 
कर्मदाब्देन चात्र अपरविद्यःविषयभूतं कत्रादिसाधनक्रियारूपं विधिप्रतिषेधरक्षणे 
भ्यापारमामान्यं ग्राह्यम् । न्न कमणि तावत् कर्त्राद्यनेककारकोपसंहारद्रारेण 
म्व्वाक्यन्ानादन्यत्र विद्यनऽनृष्टेयो ऽधः. ानविषये तु उाब्दुप्रकारिताशन्ञाननिष्टठा- 
न्यतिरिक्तानुष्टानपेश्चा न विद्यते (4-१-५. ६: १४) । किञ्च स्वाभाविकाविद्या- 
कामकमेदोधवत्पुरुषानुष्यं क्म ({-२-१२, ३२) 1 अत एव हि कर्मानुष्टावारः 
स्वम्दकामनियुक्ताम्तत्तस्पलभोयाय तेसतैः के्वष्टितास्तदनुगुण शरीरं गृह्णन्ति ; 
भत्मक्तानिनस्तु स्बास्मभूतवहाप्राेवाऽसकामा इदेव जन्मनि ध्म्मधसौ विचय 
प्वि्छाप्य परिनिवरेता भवन्ति (३-२-२. ७६) । फर च कमणो दृक्षिणोत्तरमामे - 
र्षण नरकतियगाद्विरक्षणं वा सर्वं छतकत्वादेशपरिच्छिद्रत्वाच अनित्यम् ; क्ञान- 
फर त्वधिकारिणः स्वास्मभूतब्रह्याच्यतिरिक्तत्वात्स्वाभादिकं न च देशपरिच्छिन्नभिति 
परमर्तम् (१-२-१२, ३२; ३-२-६, ८०) इति ॥ 

तदेवं कमेज्ञानयोसमःप्रकाश्चयोरिव विरुडस्रमावयोः सहभावासंभवात् ; 
सानकसममुच्यानुष्टानेन मोक्षमातिष्ठमाना वादिनो अन्ताः । सन्यासनिरटैव 
ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनमिति श्रत्युद्धाषितमपि ते न विगणयन्ति (भव. भा. भा. २: 
३-२- ६. ८०), अपरविद्यान्तगतमुपासनमेव परदिद्यःत्वेन विपर्यैखरित, संसार - 
गतिमेव चोत्तरायणरक्मां मोक्ष मन्यन्ते (१-२-११, ३१) - इति सिद्धान्तित 
मगवद्धिरादर्िः ४ 
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मोक्षसवषूपनिधोरणम् - 

सयोह वै तत्परे ब्रह्म वेद् ब्रह्यैव भवति ' (३-२-९; ८३) इति 
सावधारणमुद्धोषयन्ती श्रुनिरविद्याप्रनिबन्धनिवृत्तिमात्रे मोश्चमावेदयति, न देश - 
परिच्छिद्नपरा्तिमू् (३-२-६. ८०) ! मविद्याकामकर्माणि स्ानाविभावसमसमयं 
विनरयन्तीनि च {२-१-१० ४९; २-२-९. ५८; ३-२-२, ७६) 
इहेव जन्मनि प्राप्यां सदयोभुन्धिमिकधार्यतीति च भाश्यकाराभिप्रायः । क्तानोदये 
सर्वकरभेश्चयात्सद्यः शरीरपातः इति मण्डनाद्यभिमतसघोयुक्तिवादो चा, क्षानिनोऽपि 
प्रारव्धकर्मेफलमुपसुन्नानस्याविदयलेशोऽवरिव्यव इति वदतामर्वाचौनल्याख्यातृणां 
मतवा न कथंचन सङ्च्छते भाप्यकारमतेन । उपनिषदि हि ज्ञानिनां दह~ 
वियोगकादः ‹ परान्तच्छरः ` (३-२-& ) इति परिभा्रितः ! ज्नानिनश्च शररार- 

पा्तानन्तरं दहारम्भिकाः प्राणादिकला खं सर कारणं गता भवन्ति (३-२-७) 
इस्युक्तम् । ज्ञानवृक्ताः शरीरपातकाछे सवत्मिभूलं ब्रह्यैवािशन्ति (२-२-५) 
इष्युपदिष्टम्, विद्वान् स्नामरूपे विहाय नद्य इव समुद्रं पर.यरं पुरुषमुपेति 
{३-२-८) इनि चाभिहितम् ¦ स्वमेतदारुक्ष्य विदेहयुक्तिरेव मुख्या मुक्तिरिति 

माभूत्कस्यविदपि मतिरिति भाष्यकाराः "महाका घराकाक्षवत्' (२-२- ६, ८०) । 
: जखाद्यपनये इव सूयदिप्रतिबिरचाः ` (३-२-७, ८१) इति च जीचगर्येक्य- 

विशदीकरणाय दृषटान्ताबुदाजहुः ! अत्रापि घटाकारास्य नित्ये महाकाञ्ादुनन्यल्वं 

प्रनिबिम्बस्य च निस्य विम्बाव्यतिरिक्तस्व च चिवक्षितदि अहीतुमसमरथ सर्वाचीन- 

वेदान्तिनः केचिदुवच्छेदुवाद्ः, प्रतिविम्बचा्दः - इति च वादुद्रयं दविकरष्य जीच- 

स्वरूपविषये बिवदुमाना द्यन्त इत्यहो मोदस्य माहतत्म्थम् ! 

आत्मज्ञानसाधनानि - 

वाक्याथत्तानमात्रान्मुक्तिरिति हइासतां भाष्यकाराणां प्रश्ियायां कावा 

आवरयकता अध्यात्मसाधनानामिति केचिच्छद्धेरन् । तत्रायं समाधिः - इदं 

तवदिहावधेयं यद्रह्यविद्या नाम न किच्चिद्धो किकं विज्ञानमिति । यस्कारणं सर्बस्याहम - 
भूतमिदं ब्य शब्दादिविषयबुद्धिसाक्षिष्वात् न बहिरिन्दियप्रधनिबौदयप्रस्ययालु- 
सारिभिरछयदधमानसेगरौह्यम् , न रौकिकविक्षानगोचरम् , किन्तु आत्मप्रस्ययानु - 

सारिभिरेव शासखाचार्यापदेज्ञजनितेन शमद्मध्यानसव्यागवैरग्योतेनेव विरिष्टेन 

स्ञानेन विानदाब्दवाच्येन इक्यमवबोदम् (१-२-१२, ३२ ; २-१९-9, ३६ ; 
२-१-१०; ४९; २-२२-८; ५७; ३-१-८, ७२) । यद्यपि वेदाध्ययन. 
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, क्षतो माप्यबहिर्भृनो तानाजीववादुः` इति । बृहदारण्यकमाग्यव्याल्यातापि 
°यो यो देवानाम् " { १-४-१०) दनि भाष्यच्यःव्यानावसरे प्राहं ° नानाजीच- 
वादस्य नु ना्रयरः प्रकमदिनेधान् ` इनि । अपि च उुण्डकोपनिष्रदाप्यदटीका्यां 
लिग्विलं ददयने ‹ भविद्यःपगमश्च ब्रह्मवगनिरेनि भ्याख्यातमस्माभिः चतातोऽथ - 

नन्छसिवऽविद्यानिवृनिरित्येलद घा्यानावमरे ' (प्रू. ऽ) इति । क्तातोऽथ- 

मम्िवा वरक्तानदानि; ' इनि वाक्यम् इष्सिद्धे। (८-२, पृ. ३६९) दृश्यते । 
अनोऽनिन इष्टमिद्धिरपि व्यरास्यानत्यनुमीयेत । एरं तु येवमव तथ्यतः; तदु 

अ्ैतरैकमथिद्यया बध्यते मुच्यते चेनीष्सिद्धिवादसि इ न्तोऽस्धाप्यतुमतो भवेत् । 
न चगदरू्रम्। भतो सृरमिदुं वाक्यमन्यन्र स्ितसनन व्याख्यात्रा पराख्ष्ट- 

मित्युद्धेय भवनि ॥ 
भवनु वेदं यथा तथा. गवतो भाप्यकाराद्त्य्वकालिकोऽयमिति तु 

निश्ववादमेनन् । णएवमादिकारणान् › अस्यां दश्यां यद्यद्धान्यानुगुण पुपर 

सद्र्मानुगुणं च, तन्माचमङ्ीक्त्य माम्यविरुढतया प्रतिभासमानं स्याख्यानं 

नैवाटनमर्स्दीयदिप्पण । अत एव च ‹ प्रणो धनुः ` (२-२-४)- इति (मनोमयः 
प्राणक्रीरनेना' (२-२-८) इति च वाक्यद्वये प्रकरणं विच्छिद्य साण्यविरोधमप्य- 

विगणय्य क्रमसूकतिफन्य्कध्यानविध्ायिसवेन व्यास्यातवतोऽख मतं प्रद्यास्यति- 

मधम्नादिनि जञेयं सुधीभिः ॥ 
माप्यकारादुरवाचीनैविवरणकारादिभिरारचिता अनि्व्रैचनीगरमृराविदयाभ्रक्रिया 

तत्र तज्रानेने टीकाकारेण भाध्यश्छीयत्वेन प्रद्रा दयते । वििप्यं च ^ भिद्यते 

हृदयग्रन्थिः ` (२-२-९) इति मन्त्रभाप्यगतं ‹ हृदयग्रन्थिः अविद्यावासना- 
प्रचयो बुद्रयाश्रयः कामः: इति व्याख्यानमधिकृल्य दीकाकारण छतं समारोचनं 

मननीयमस्नीनि तदीयान्येव वाक्यान्यत्र वाचकमहाश्रयेम्य उद्दियन्ते - 

“ अविद्यावागनाग्रचयो मियत दुनि कोऽथः १ कि बुद्धौ वि्यमानाया- 

मविचादिमेदो जायफलद् " कि का नञिक्रौ ! नाद्यः । सल्युपादान कायस्यात्यन्तो- 
्रद्रसंभमवात् । न द्वितीयः । न्नानस्याजाननेवं सक्षिद्िरोधप्रसिद्धः । किञ्च 

ुदधिरप्यनादिः सादि  नाऽध्यः ‹ एतस्माज्ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ? 
इति िषिरोधात् } नान्त्यः । प्रये व्रहमजान विनैव वुदधेनाशसंभवात्तदानर्थक्य- 
प्रसङ्कान् । सादित्वे च वुद्धस्पादानं सकार्यं चत्तनादं विना अत्यन्तोच्छेदो न स्यात् । 

माया चतस द्रष्मतज्ञनेन नोच्छेदमहति 1 टौक्िक्मायाविगतमायाया द्रष्टगतज्ञानेनो- 
न्ेदादकनात् । कि बुद्धर्टेदौ न तस्याः फलम् , खनारास्याफस्लान् । ना्मनः । 

तस्यं बुद्धिप्रसङ्गथावेन तदुच्छेदसाफलत्वात् । किञ्च; आत्सनोऽविदयायनाश्रयत्वामि- 

धाने शतिविरढं प्रच ?) क्रमे । ‹ अविद्यायामन्तरे वतैमानाः" इति श्रवणान् ! उपसंहारे 
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च ' (्ररीयया योचति सुह्यमानः ` इति धव्रन् 1 बुद्धिगतमेवावश्रादि अत्नन्यध्यग्यःं 

डति चन् ` अध्यम्यन इनि कोर्थः ¦ निश्िप्यतेः श्रान्त्या द्य्यत वा 4 नाऽञ्यः \ 
अन्यघरस्यान्यत्र न्क्षपसंमतात्, । श्रान्त्या चेत्केन द्रदयत १ न तःवदात्मना 
तस्याविदाया्रयन्वानङ्ीक्मरान, ! न बुद्धया । वुदधेगत्मलिपयत्वासंमतेन तद्रतठाना- 
संभवात् । तद्धान्नश्च स्वाश्रयगतन ततत्वाुमयरेन निवत्यतवप्रसिद्धप्ठभवाश्रयत्व- 
प्रमद्वान् । म्मचचन्य नाण्यस्य सभ्यसथं प्रयाम दति चैत् । 

“उच्यते । दिदन्त्राऽनःदिरनिर्वास्याऽवि् चैनन्यमवनच्छिय खावर्छिन्लचेतन्यस्य 
युद्धादिनादःन््यस्येर विवर्त । तस्याथ व्र्यान्मनावा्ाच्कारनिक्यन्या(फना ङ्गी 

कारानिक्रनौ तटुनयहूदयग्रन्धिमेदः श्त्योच्यते । भाष्यकारीयं च बुद्दयाश्रयत्वाभिानस् 

अदङ्धारवियपणत्ेनाधयादव्यावःरिकाभिप्रायण ¦ आत्मानाशरयत्वासिधाने चाऽऽ्मनो 

निविक्ररन्वामिप्रायन् । बाधिनानुतरिश प्रकटा प्रादर्यीति जीवन्मुक्ति विर्ध्यत ॥ “ 
यथोदाहृतं व्याख्यान भाप्यकारवेदान्तप्रक्रियाया मूरसतम्ममूतमध्यासवाद्ं 

सावर क्रिकादुभवानुमारियुक्तुपदृदितमपि तर्काभसेन शिथिरयितु प्रवसते । 
अध्यासान्तःकरणयारपादानमूता अनिर्वाव्यानायधिदयया काविदुात्माभ्रिताऽस्स्म- 

विषय! चास्तीति रत्नां भरक्षियां भ्रस्थानत्रयमाष्ये कुत्रचिदपि यठवद्धिरप्यन्वेषकेर- 
दष्टचरीं पुरस्करोति । हृद्याश्रय एव कासो मात्माऽऽश्रय इसि काठकबरहदारण्य- 

कादिभाप्येषु कण्डरवेणोक्तमपि भाग्यकाराभिप्रायं डुप्कत्कबरादेवान्यथयितुमीहते । 

स्वामिमतजीवन्पुक्तिवाद्रक्षणाधथमविद्याटशो क्ानिनामण्यवद्धिप्यते यावद्यारब्ध- 
कर्मोपभोगमिव्येन भाप्ययुद्धिविरुद्मभिप्रायं माप्यकारीयत्वेनाऽऽ्दशेधितु प्रयतते । 
एषा च प्रक्रिया यद्यपीटसिद्धादिप्रन्थेषु वितल प्रतिपादिता, तथापि भात्यवहिभूता 

श्रतियुक््यचुभवानुहरदिता चेस्यन्यक्र सविश्रं प्रदुद्रितमितीह तन्निरस्षनायासो 
नासथीयते । भाष्याूराक्षित्तचवसवग्रक्रियप्रसयुपस्थापनेन अस्थितानां व्याख्याना- 
नामाश्रयणेन भाप्या्निणेयप्रयतन कचिदुनथेपयैवसास्यपि भवेदिति चित्तापनार्थं- 
मेव तु टीकेयं विष्टा न तु व्याख्यानानां सर्वथा निग्ययोजनव्यं स्थापथितुमिति 
विदुषां सनिधे मस सदिनया चिज्ञसिः ॥ 

सुण्डकोपनिषद्धाप्याद्ययनिर्धारणे कियानुपकारो भयेन्नित्तासूनां मम रिप्पणे- 
नेयक्र सहृदया रुणदोषन्ञा चाचकमहोद्या एव प्रमाणम् । मदीयामिमाब्स्पीयसीं 
सेवां स्वी्त्य मामनुमूहीतवतां भगवत्यादानां चरणयुगलविरस्मरणेनेव तु कृत्यद- 
मिव्यर पष्छवितेन ॥ 

अध्यात्मभ्रकाराकार्याल्ये | 
सावारनामसनत्त९स्५ आश्विनङृष्मनचम्याम् रिप्पणकर्ता 



¶ ।* ह । 

गन्थविभागक्रमः 
( अत्रत्यसङ्कया पृष्टसूचिका ) 

सामान्योपक्रमणिका, आङ्बटभाषामयी ~~ 

गरन्थसम्पादकख्य विक्ञिः, आङ्ग्छभाषामयी .... 

भूमिका | ~ 

विषयानुक्रमणिका = „~ 

गन्थसंस्करणम् = ~ 

सङ्धेताक्षरविवरणम् 

उपनिषत् सभाष्या 

उपनिषत्छारः ५ 

मन्त्रानुक्रमणिका 6 

भाष्यस्थमुख्यशषब्दसुची 

५ 
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विषयानुक्रमणिका 

उपनिषदवतरणिकामाप्यम् 
्रह्मविध्ायाः सम्बन्धप्रयोजने ~ केवला विधैव सुक्तिसाधनम् ~ उपनिषदो 

व्याख्येयल्वोपपादनोपसंहारः ॥ गृष्ठानि १-६ 

[1 

प्रथमयुण्डके - प्रथमः खण्डः 

विद्यासंप्रदायकतेपरस्परा 

संप्रदायप्रव्तकरस्य ब्रह्मणः प्रसा ~ ब्रह्मणा अथर्दणे प्रत्ता ब्रह्मचिग्या ~ अध्व, 

अष्खीः, भारद्राजः ~ ईति परम्परया अद्धिरसा प्राप्ना विद्या ॥ ७-९ 

श्तौनकस्य प्रभः 

शौनकस्य गृहपसत्तिः ~ कस्मिन्नु इति प्र्टवतः क्नौनकस्याश्चयः ॥ १०-११ 

परापरविद्याचिभागः 

अद्विरस्त उत्तरम् ~ प्रतिययनसा्घत्योपपत्तिः ॥ १२ 

भपरविद्यास्वस्पम् 

साघ्रवेदाः परविद्या ॥ १३ 

परविदधास्वरूपम् 

पर प्रापतिसाघनं परविद्या ~ परविद्माया बेदजन्यस्वात. न वेदबाश्यनम् - 

परविद्याया अपरविद्यातो चैलक्षण्यम् ~ संग्रहेणाक्षरवर्णनम् ~ अक्षर- 
मद्ितीयमेव जगत्कारणम् ~ सृष्टौ कमः - परवियोपसंहारः ॥ १ ३-२२ 

प्रथमयुण्डके - द्वितीयः खण्डः 

मन्थसम्बन्धः ~ अपरयिद्याविषयप्रदकषने हेतुः ॥ २३-२४ 



18 

भपरनिद्याविषयः ~ कमं 
करमीमार्गः - अशिहोचम् ~ कममार्गे विपत्तयः ~ सम्यगाचरितस्य कर्मणः फलपरू- 

कर्मणः खगं परमं फ्प् ॥ ` ` । परष्ठानि २४-६० 

केवरूकमेनिन्द्। 

कर्मफ़लस्यानित्यत्वम् ~ कर्मणोऽवि्याविषयत्वम् - कर्मिणामच्रतार्थना ~ पुण्य - 
फलभोगेन न छ्रत्स्नकरमक्षयः ॥ ३०-३४ 

अपरविद्याविषयोपसंहारः 

ज्ञानयुक्तकर्मिणां गतिः ~ नायमालयन्तिको मोक्षः ॥ ३४-३ 

परविद्या गुमुखेनेवावगन्तन्या 
विरक्तस्यैव ब्ह्यासवरषणाधिक्रारः ~ सदधरुटक्षणम् - अयिकारिलक्षणम् ।॥ = ३६-४१ 

हितीययुण्डके - प्रथमः खण्डः 
उत्तरथ्रन्थसम्बन्धः ॥ ७२ 

अश्चरं सर्वजगहुत्पत्तिप्ररयकारणम् 
अक्षर जीवोत्पत्तिप्रल्यनिमित्तत्वम् ~ सर्वविकार्रहितमक्षरम् - सर्भजीव- 

धर्मविर्वाजितमक्षरभर् ~ अव्याकरृतादपि परमक्षरमर् ~ प्राणादीनासुत्पत्नि- 

रक्षरद्देव ~ सष्टिग्रन्थसम्बन्धः ~ अक्षरादेव विराद्धत्पत्तिः ~ अक्षरादव 

प्रजासृष्टिः - क्रियाकारकफलात्मकं स्वमपि पुरष्रदेव ~ कर्माधन्यपि 
पुरुषात् ~ इन्द्ियाधविज्ञानान्यपि पुरूषाद्व ~ समुद्रादिबाश्यवस्तूल्यपि 

पुरषादेव ॥ ४२-५५६ 

सव॑मिदं पुरुष एव ५६-५८ 

द्वितीयगण्डके - द्ितीयः खण्डः 
भष्राधिगमोपायः 

सवैविकल्पास्पदश्वयं्रकाशात्मकूपमक्षरम् - सर्वाश्रयभूलेऽक्षरे चिश्तसमाधार्न 
कर्तव्यम् ~ अकषरददीनोपायो योगः - कथं निदिष्यासितव्यम् १ हृदयम 

` ध्यातव्य आत्मा ~ आत्मा हृदयाकाशे उपलभ्यते ~ हृदये द्रस्याऽऽ. 

त्मनः सर्वेतो दशनम् ॥ ५९-७१ 
परदश्ेनविचारोपसं्ारः 

परमातमज्ञानफलम् - ब्रहोब परमार्थसत्यम् ॥ ७१.७७ 
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अष्टमपट्न्तौ 
7काद्ङ् ;, 

त्रयोद्दा ; 

एकोनविंरा :) 
उपान्त्य 3) 

चतुर्धरिप्पणे 

षष ११ 

द्वितीय 5; 

तृतीय 3? 

अष्टम 3) 

द्वितीय 99 

एक्रादश्च 9, 

्वितीयपङ्न्तौ 
द्वितीय रिप्परे 
त्रयम 3; 

पञ्चम 3) 

द्वितीय १ 

सप्तम 3; 

ग्रन्थसंस्करणम् 
| दक्षनमाक्रण सुशाभधाना दुष्राणासन्न न हलमाचरधः हेतः । | 

पटित्यम् 

मनो व्यावल्यं 
देहाधात्मप्रव्ययतिरस्कारप्षकम् 

(२-र-४, ५३) इति 
खकूपनिषद्धागे 

(२-२-५) स्यादिषु , 
विदितायां 

स्यापेरवरा 

भरतो न तदक्षरं द्रव्यमिति 

रौकिककर्माणि दोषग्रयुक्तन्ञानङृति साध्यानि 
स्वस्येव कमफटस्थानिल्यत्वासारत्वा- 
संव्यवहारविषयमेव 

(मन भा्मन्येव' ( इति समस्तं पदम् ) 
शर इव 
देवानामुप्वरितुः 
परमात्मनो 
वे. सू. ४-४-१७ 

भा. भा. ६२. 

यथाभूतास्स 



सङ्ग ताक्षरव्वस्मय् 

सङ्केतः विवरणम् 

अच. अवतरणिकायां 

भा। आनन्दाध्रमः; पूना ~ इव्येतत्संस्थया प्रकारितपुसत 

३., के- का. (अथवा क.) 
ड र ५ 

ग्र, मा.-; त.; घु.) 

छ. ज., श. ~ एते आवाक्षरकरतसङ्केताः तत्तदुपनिषद्रोधकाः 
डे. भा., के. भा.; ~ दरत्यादयस्तु तत्तद्धाप्यबोधकाः 

उप. उपसंहारे 

खख. गतण्डः 

गी. भगवद्रीतायाम् 

णी. भा. भगवद्रीताभाप्ये 

गौ. का. भा. गौठपादीय कारिकाभाीप्ये 
गो. ध. गौतमधर्मस्त्र 
ते. सं. तेत्तिरीयसंहितायाम् 
न. सि. व्र्मसिद्धौ 
मा. भा. भाप्यभागः 
मो. ध. मोक्षधर्मे 
रा- ध. राजर्भरम 
वा श्रद्ध वाणीविखासमुद्राय्ये प्रकटिते पुस्तके 
चे. सू. नेद्ान्तसुश्राणि 
दात. बा. रातपथव्रा्यणे 

सङ्केताक्षरे विना दत्ताः सह्ुयाः, मुण्टकखण्डमन्त्रसनक्रा इति विज्ञेयम् ५ 



प्रथमवारं पठितृमिरवदयमवधेयम् 

हेशावास्यकेनोपतिषद्राप्ये अवलेोकयैव यवनन्तरमिदं भाग्यं विमृदयेत, तर्हि 
नके प्रनधगरन्थयः खयमेव भिरयेरन् विव द्रम् ॥ 

आदौ मूलमाष्यमेवाधयेतव्यम् आपरिसमा्नि; येन कृतसनोपनिषदथैः सामान्येन 
हदयं ् रविरोत् । ततो द्वितीयवारं टिप्पणसदहायेपेतं माध्यपठन कायम् ; तथा च 
माष्यार्थग्रहणनिधारणयोविशेषवैशास्यं प्रापेति जिलासूनामन्तःकरणम् । सिप्पे तत्र 
तपरोपभ्यमाना भाष्यान्तरपरागशः प्ौढविद्या्थिनां विचारप्रचोदनायः प्रम्ानन्रथ- 
माष्ये्विगनेनेकहयैव वेदान्तपरकिया दरितेति दढनिशयसंपाद्नाय चेति बोध्यम् ॥ 



॥ ॐ ॥ 

श्रीमच्छाङ्करमाष्यसंयुता 

मुण्डकोपनिषत् 

ॐ मद्र कर्वेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षभियेजव्राः। 
स्थिररतैसतणवांसस्तनूमिव्येदेम देवहितं यदायुः ॥ 

ॐ शास्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

अथोपनिषदवतरणिकाभाष्यम् 
व्रह्मविद्यायाः संबन्धप्रयोजने 

2 ५ १, ॐ" ब्रह्मा देवानाम् इत्याचा* आथर्वेणोपनिषत् । 
अलाश्च विबारसप्रद्मयकवृपास्पयैरक्षणःसंबन्धम्ः जाद्वेवाऽऽह 

अथ स्िदानन्देन््रसरसतीकृतं रिष्पणम् 
अटदयत्वादिगुणकं शमे सदू भूतकरारणम् ॥ 
अक्षरं प्ररमातमा युः स्क तमुपास्महे ॥ 

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो वह्मविदयासंप्रदायकतैभ्यः ॥ 
1. छ" इति केपुषिदेव मुद्धितपुम्तकेपु च्यते ॥ 
2. द्ष्या्या' इति पतदादिगन्थप्रत्तिपाच्चा विद्या; अन्थरूपा चोच्यते 

उपनिषदिति ॥ 
3. श्लक्षणं सबन्धम् धा 1 
4. तत्र धिद्याया एच तावस्संबन्धप्रयोजने उच्येते, ग्रन्धस्य तल्पकाष्चाक- 

सवेनेव ते उक्ते भवत इति कृष्वा । ब्रह्मादिपरमर्पिभिरुरशषिष्यकमेण परेण परेण 
परस्मै परस्मे प्रत्ता विद्येति संप्रदायकवृत्वं तेषाम् , त्त्पारम्पयैरक्षणसंषन्धे 
विद्यायास्तैः ॥ 



२ मुण्डकोपनिषत् सभाप्या [अवतरणिका 

स्वयमेव स्तुदयर्थम्। एवे हि महद्धिः परमपुस्षा्थसाधनत्वेनः गुस्णा 

आयासेन र्न्धा विचेतिः। श्रोतरुदधिप्ररोचनाय विद्यां महीकरोति । 
स्तया प्ररोचितायां हि वियायां सादः प्रवर्तरन* इति ॥ 

प्रयोजनेन तु वियायाः साध्यसाधनरक्चणसंबन्धम्* उत्तरत्र 

वक्ष्यति भमियते हृदयग्रन्थिः (२-२-९) इत्यादिना । भत्र च" अपर्- 
राब्दवाच्यायां कऋण्वेदादिरक्षणायां विधिप्रतिषधमात्रपरायं विद्याया" 

संसारकारणाविवादिदोषनिवर्तकतव" नासि इति स्वय्मेवोक्त्वा परापरेति 
विदयामेदकरणपूर्वकम्, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः (१-२-८) 

1. परमपुर्षार्थो मोक्षः। तस्प्ाप्त्यनन्तरं पुरूषेणाथनीयस्य अन्य्रस्य 

कसखयचिद्प्यनवरोषात् । तत्साधनं त्रह्मधियेति ॥ 

2. इति स्तुत्यम् इति संबन्धः ॥ 

3. विद्याप्रास्स्यथं श्रचणादिसाघनानुष्टानि इति दोषः ॥ 

4. (साध्यसाधनलक्षणं संबन्धम्" इति व्यम्तपाठो वा ॥ (्पारम्प्रलश्षणं 
संबन्धम्" इति च! बह्यविद्या साधनम्, अचविद्यादिनिघ्रत्तिः परप्रा्चिश्च प्रयोजन 

साध्यम् इति प्रयोजनेन विद्यायाः साध्यसाधनलक्षणः संबन्धः । व्रह्मास्मभावस्य 

नित्यप्राक्षस्वात् अविद्यादिनिव्र्तिद्रारणेव तस्य प्राक्षिः इव्यभिप्रेस मन्थिमेदरादेः 
साक्चासयोजनस्वेन निर्देश ईति बोध्यम् ॥ 

6. अविद्यादिनिवृत्ति्यदि प्रयोजन, तरिं कर्मेणेव तञ्चिवर्॑तामित्यादाक्राह 

भत्र चेति। अपरशशब्दरूपसमाख्या, (अविद्यायामन्तरे... ° इति निन्दरास्मकश्चस्यथां - 
पत्तिश्च क्मेणस्तदुनिव तेकते प्रमाणमिति मावः ॥ 

0. अपरशब्द्वाच्यायाः .... विद्यायाः" इति प्रप्रीपदो चा ॥ 

- 7. विद्यादि इति भादिशष्देन कामकर्मणी विघ्रधिते। भपरा चिद्या 
विधिप्रतिषेघरक्षणा विधिप्रतिषेघमात्रगोचरा। तस्या भतिद्यादिनिव्कत्वे नामिति । 
अविद्यामवरुग्न्ये वः भविदयाक्षे्रमात्ररन्धशषरीरयोरि च साध्यश्राधनयोः प्रका 
कत्वात् ॥ 

8. इतिशब्दो नासि भा ।॥। 



अवतरणिका] केवरा विचेव सु्तिसाधनम् ३ 

इत्यादिना, तथा परप्रा्िसाधनेः सर्वसाधनसाध्यविषयराग्यपूर्वकं" 

गुरुप्रसादरुभ्यां ब्रह्मवियाम् माह परीक्ष्य लोकान (१-२-१२) 

दत्यादिना ॥ 

प्रयोजने च जस॒क्रत् ब्रवीति श्र वेद् ब्रह्मैव भवति” (३-२- 

९) इति । परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वः (३-२२-६) इति च ॥ 

केवला वियेव युक्तिसाधनम् 
२. ज्ञानमात्रे यद्यपि स्वाँश्रमिणाम् अथिकारः+, तथापि 

संन्यासनिैव ब्रह्मवियया मोक्षसाधने न कर्मसहिता" इति भक्ष्यचर्या 

1. परपरि; बह्यास्मताप्रा्षिः। त्या; साधन बह्यचिया भविदयादि- 
निवतैनद्रारेण ॥ 

2. साधनानि पुव्रक्मपासनानि, साध्या सयुप्यपिवृदेवलोकाः (ज. 
१-५-१६) । भत्र न केवर कर्मणोऽविद्याव्वनिर्दशात्; किं तु तत्फले ध््ाह्मणो 

निर्वेदमायात् इति वैराग्योपदेशाश्च तस्य अनिद्यादिनिवसकस्वं नासतीत्यवगस्यत 

इति भावः ॥। 

3. भच्राप्यविष्यादिनिवृन्तिरेव साक्षादसयोजनस्येन चिचक्षित, न बद्य- 

मावः। अचिद्यापगममात्रत्वाद् ब्रह्मभावप्रष्ठेः (बृ-भा. १-४-१०.) । क्षत एव हि 
"परिमुच्यन्ति इयचिधादिनिृत्तिवोस्यरोषे समुदष्धिस्यत इत्यवगन्तष्यम् 1 

4 यद्यपि केवरं कर्म॑ न सुक्तिसाधने भवेत् , कथापि षिद्यासमुश्चित 
तत्साधनं स्यादिष्यादाद्कव श्रतिविरुद्धोऽयमभ्युपगम दस्याह- यद्यपीति! सर्वा- 
भ्रमिणामभ्युपगतं सानं न तच्वद्रशेनपचेन्तमिध्यादूतम् ।। गी. भा. ४-३४. 

5. पानकमसमुच्चयवादः सर्वत्र प्रस्थनेक्रयभाप्येु निराकृतो ररते 
येधा है. भा. भव.उप.) के. भा शव. ; का. भा. १-१-२०; तै. भा. शीक्षा. 
उपः; ए. भा. अव. ; छो. मा. भव. ; व्रू.भा. २-२३-१ ; मी.मा.भच. २-१....; 

सू. भ. पुरूपाथीधिकरणे ॥ 



४ मुण्डकोपनिषत् समभाष्या [अवतरणिक। 

चरन्तः (१-२-११), भंन्यासयोगात्' (२-२-६) इति च रुवन् 
द्यति ॥ 

विचयाकर्मविरोधाच्चः । न हि ब्रह्मासेकलदशनेन सह कर्म 
स्वपरेऽपि" संपादयितुं राक्यम्। विद्यायाः कारुविरोपामावात् , नियत- 
निमित्ता“ कारुसंकोचानुपपरिः°। यत्त॒ गृहस्थेषु व्रह्विदासंप्रदाय- 
कतूत्वादिषिज्गम्* , न तत् स्थितं न्याय बाधितुमुत्सहते" । न हि 

1. भक्षचर्या चरन्तः इति छ्ुवन् वेद; वानम्रे उपासनारूपे सर्वा 
श्रमिणामधिकार इति दृदीयति। तत्र हि वानप्रस्थाः, अपरमरसाः संन्यासिनो, 

गृहस्थाश्च क्तान्रधाना उत्तरायणद्ारेण सव्यरखोकं प्रयान्तीति भपरविद्यात्न्त 

साश्रमिणः परागरृष्टाः। न तु तेषां सद्ोमुक्तिरूका। अतो न सा मोक्षस्षाधनविद्या । 
“संन्यासयोगात्” इति च ब्रुवन् कर्मसंन्यासनिटैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनमिति 
दुशेयति । “परिसुच्यन्ति' इत्यास्यन्तिकमोक्षवचनात् , “ह्य चेद् ब्रहैव भवति (३- 
२-९) इति अन्तरेणेव गतिं वेदनमक्रेण बद्यभावस्य वक्ष्यमाणस्वाञ्चति साव; ॥ 

2. युक्तिविरुढश्रायं समुखयवाद्ः1 न ह्यकर्ृलुद्धिरूपव्रह्मविदयय्रा कर्त 

इद्धिपूवैकं कमे कथंचिदपि समुच्चेतुं शक्यमिति भावः । एतेन उदाहृतश्चते- 
न्ययोपच्रंहितत्वमुक्तम् ॥ 

3. खमनेऽन्यत्रासंभावितमपि क्चिच्छक्यं द्रष्टुम् समुचयस्तु त्रापि 
न शक्यदशेन इति भावः ॥ 

4. चवियुक्तपाराद्यमेव गरीयान् ॥ 

5. "कारुसंकोचानुपपत्तः' इति पाठोऽसमीचीनः। विद्याया मथिहोत्रादिवन् 
कारूविरोषपिक्षा नासि, न च॒ घटादिक्ञानवत् नियतकादाचित्कनिमितविरोपर- 
मपेक्षय तस्या जन्म । कारातीतनह्यस्वरूपभूतेव हि सा। अतश्च यिद्याया यदा 
उपरमस्तदैव कमै करिष्यतीत्यपि न संभावनीयमिति भाव; ।। 

6. शौनको ह वै महाशारः' (१-१-२३) इति महागृहस्यस्य भक्निरसो 
विद्याप्रपिः श्रतस्वात् , तस्मादेव गुरुपवैकरमेणेदानीन्तनेरासादिततवाद् विद्यायाः, 
गृहस्थेष्वपि ब्रहमविदयासंप्रदायकवैत्वै श्रस्येवालुक्तातमिति गम्यत इत्यभिप्रायः ।! 

7. श्ौनकादेः संप्रदायकैत्व .शिङ्गमा्ं, न तत् उद्राहुतन्याचोपन्रहिव- 
्ुतेबीधकम् । शिङकात् श्रतेबलीयस्त्वादिति भावः ॥ 



अवतरणिका] उपनिषदो स्याख्येयत्योपपादनोपसंदारः ५ 

विषिकतेनापि तमःप्रकाशयोरेकत्र सद्धावः शवयते करम्" , किमुत लिङ्गः 
केवरेरिति* ॥ 

उपनिषदो व्याख्येयतस्रोपपादनोपसंदारः 

३. एवम् उक्तसंबन्धप्रयोजनाया उपनिषदः° अस्पाक्षरं म्रन्थ- 

विवरणम् आरभ्यते । ये इमां ब्रह्मविद्याम् उपयन्ति आलभावेन 

्रद्धाभक्तिपुरस्सराः सन्तः, तेषां गभेजन्मजरारोगा्नथपूगे निश्चात- 
यति। परं वा ब्रह्म गमयति, अविद्यादिसंस्ारकारणे वा अव्यन्तम् 

1. यदि नाम श्रतिशतेनापि क्लानकमसमुच्चयः कतेन्यत्वेन विहितोऽ- 
भविष्यत् › तदापि युत्युपतरृहितश्रतिविरोधात्ताद्यो बिधिरग्रमाणमेचाभ विप्यत् । 
विपरीतबोधकस्वात्। न हि चिरुद्स्वभावयोः कवैल्ाकतृत्वयोरेकनत्र समुच्चयः 
दाक्यसंपादन इति । नेव तु श्रतिम्तथा विधत्ते ॥ 

2. गृहस्थेषु संप्रदायकतृ्वनिरदेशरूपरिङ्गमाच्रात्् न्यायविरुद्धस्य सम 
चयस धदशक्यावगमात् › ताद्रोपुं रक्ष्यमाणं गाहंस्थ्यनाभासमाचक्रम्। तेषां कसं 
अकमेव, ब्रहमवुद्ुपश्दितत्वादिति रिङ्गमेव कर्थचिदुन्यथा नेयमिति भावः ॥ 
गी. भा. ४-२०, २३; २४. 

3. विद्यायाः संप्रदाय्कनृपारम्पयटक्षणः संबन्धो ब्रह्मादिभिः, साध्य. 

साधनरक्षणः संबन्धः प्रयोजनेनेति संबन्धद्रययुक्तम्। मन्थस्य च विद्याप्रति 
पाकत्वात् , विद्यया प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः संबन्धः । चिद्याप्रतिपत्या च 

प्रयोजनभूतया जन्यजनकभावः संबन्धः इस्यर्थाटुक्तं भवति । ताद्शमप्रयोजनस्य च 
खप्रयोजमेनाविद्यादिनिघ्रच्या साध्यसाधनसंबन्धस्य सत्वान्, म्रन्थस्यापि पर- 

म्परया ताष्डध्रयोजनवस्वे सेरस्यरतीति अन्थरूपोपनिषरदोऽपि संबन्धध्रयोजने उक्ते 

एव भवत इति कसा साह एतरुक्तसंयन्धप्रयोजनाया इति ॥ 

4. उक्तामिभेयसंबन्धप्रसोजनवस्वेन अन्धस्य व्याख्येयत्ये सिषे, उक्त- 
प्रयोजनकाङक्षिणासु पकाराथ म्रन्धपरिचरणमारमभ्यते इत्यैः । भत्पाक्षरम्' इति .तु 
बह््सुचकल्वाद्वाचकैरेतद्धाप्यावरोकने सावधानेभेवितम्यमिति सुहृदषे. 
नोपदेक्षनार्थम् ॥ 

5. “उपः दस्युपसगेस्य व्याख्या ब्रह्मण्यात्मभवेन भादुरेणोपगच्छम्तीति ॥ 

6. चयुक्तपाडाद् वाकारयुक्त एष गृहीतो वरं प्रक्रमामङ्गाय ॥ 
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अवसादयति, विनाश्चयति इत्युपनिषत् । उपनिपूर्वस्य सदेः एवमथ- 

सरणात् ॥ 

1. “नि' इत्येस नितराभिति, धातोर्धिशरणमिति चारण स्वीक्स्य निशात. 
यतीचयुक्तम् 1 गरंयथेकल्वे धातोः स्वकस्य बरह्म गमयतीति, भवसादुनाथैकस्धं 
चोपेत्य अवसादृयतीति । अत्र अविद्यानिवृत्तिद्रारेैव जन्मादिनिश्चातन ब्रह्म. 
गमयितृ्वे च॑ विद्याया बोध्यम् । यदपि सुपुश्ादाव्पि अन्निद्रतिशरदयप्र्िश्च 
भवत एवः कथापि न ते तथा आष्यन्तिक्यौ तदा यथा विद्यया हति नितराित्यभरक- 
नीष्युपसमस््ारस्यं बोध्यम् ॥ 

£ दुं बिधारणगस्यवसाद्नेषु इति वैचाकरणस्द्तिमनुसत्यैवं धिद्याया 
उपनिषच्छब्दुवाच्यत्वे विशदीडृतम्। अन्ये तु ताद्यादुपनिषदच्छश्दृत्तिरिति 
भावः । दष्ष्यात्न का. भा. अवतरणिका ॥ 



१-१] विद्यासंप्रदायकतपरस्परा ७ 

प्रथममुण्डकं ~ प्रथमः खण्डः 

विद्यासम्प्रदायकतेपरम्परा 

ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव 
विश्वस्य कतां भुवनस्य गोप्रा। 

स ब्ह्यविद्यां सवेवियाप्रतिष्टा- 
मथवाय व्येष्टपुत्राय प्राह ॥ १॥ 

संप्रदायग्रवर्तकखय ब्रह्मणः प्रर्॑सा 
४. व्रह्मा परिवृढः महान्। धर्मज्ञानवैरागेश््यैःः स्वी 

नन्यान् अतिरोते इति \ देवानां ब्रोतनवताम् इन्द्रादीनां प्रथमः गणिः 
प्रधानः सन् । प्रथमः अत्रे वा* । संबभूव भभिव्यक्तः सम्यक् स्वातन्येण 
इ्यमिप्रायः । न तथा यथा धमीषर्मवश्चात् संसारिणोऽन्ये जायन्ते" । 

योऽसावतीन्ियोऽगराह्य' (मनु. १-७) दत्यादिस्परतेः* । विश्वस्य सर्वख 

1. ्ञानमप्रतिघं चस्य वैराग्ये च जगत्पतेः। णश्चर्यं चैव धर्मश्च सह 
सिदध चतुशट्यम्।› (१) इति पौराणिकस्खछस्यवगतमहष्वं इति भावः ॥ 

2. ब्रह्मा त्यनेनैव गुणिः प्राधान्यस्य भवगरत्वात् प्रथम इति व्याख्या- 
न्तरम्। (महदयक्ष प्रथमजम्" (चू- ५-४-१) इति श्रुत्यन्तरात् ॥ 

3. यथा संसारिणः श्चुङ्ठशोणितसयोगेन जायन्ते न तथा इति योतयितुं 

(संबभूव ' स्यच सम् दव्युपस्षमै हति भावः ॥ 

4. व्योऽसाचतीन्द्रियोऽग्राच्मः सुष्ष्मोऽच्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयोऽ 
चिन्स्यः स एष स्वयमुदधमौ |: इति पूणैः श्लोकः ॥ बरह्मा हिरण्यगभेः परो व 
संसारी वेति विन्तिरं ब्रहदारण्यकमाप्ये (१-४-६९) । निर्णीत च उपाधिश्चुद्रधति- 
शयापेक्षया तु तस्य प्रायश्च परत्यमेयेति श्वुतिस्मृतिवादाः, संसारिष्व. तु कचिदेव 

दर्शयन्तीति । तदृच्रासंसारिषं स्वीटृत्योक् स्रातन्ध्येणाभिष्यक्त इति ॥ 



८ मुण्डकोपनिषत् संभाष्या [१-१ 

जगतः कती उत्पादयिता । युवनस्य उत्पन्नस्य गोप्ता पारुयिता इति 

विरोपण ब्रह्मणो, विचास्तुतये । 

ब्रह्मणा अथवेणे प्रत्ता बह्मविद्या 

५. स एवं प्रस्यातमहच्वो ब्रहम ब्रह्मविधाम् | ब्रह्मणः पर- 
मात्मनः विचां ब्रह्मविद्याम्) येनाक्षरं पुरुप वेदं स्यम् (१-२-१२) 
इति विरौषणात् परमात्मविपया हि सा। ब्रह्मणा वा अग्रजेन उक्ता 

इति ब्र्मविद्या। तां" सर्वविचाप्रतिष्ठं सर्वनिचामिव्यक्तिदेतुतात् सर्व 
विधाश्रयाम् इत्यर्थः । सर्वविधावेद वा वस्तु अन्यैव विज्ञायते इति। 
“येनाश्रुतं श्रुत भवत्यमतं मतमविज्ञाते विज्ञातम्" (छं. ६- १-३) इति 
रतेः । सर्वविधाप्रतिष्ठाम् इति च सीति विचयाम् | अथवीय ज्येष्ठ- 
पुत्राय प्राह । ज्येष्ठश्च असौ पुत्रश्च । अनेकेषु" ब्रह्मणः सिप्रकूरेषु 

1. एव विशिष्टेन महता संप्रदायकत्रो प्रोक्ता वियति रत॒तये ॥ 

2. शस्यानन्तरं "ब्रह्मविद्यां दस्यधिकं चा ॥ 

3. सर्वविद्यानाम् अभिन्यक्तिेतुब्रह्यविद्या । तस्पयुक्तास्तुटुपकारकल्ेन 

हि सवां विया भभिन्यक्ताः इति करत्वा सर्वविद्यानां प्रतिष्ठा भाश्रयभूष्ा इयं विद्या 
इत्यथः ॥ 

4. सर्वा विया अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति खविषयविप्तापना्थमेनां समाश्च 

यन्ते । एतद्वियाविषरय एव हि सर्वासां निकलट्पानामितरविद्याविषयाणामास्पदरम् ॥ 
अस्याम् उदिताथरां तेषां प्रातिस्विकं वेद्यमपि याथातथ्येन चिदितमेव भवतीति 
क्वा सर्वधियाप्र्िष्टा ब्रह्मविद्या । यथा चेदु तथा भरःक्लोनकसंवादे स्पुःरी- 
भविष्यति । अत्र श्रुस्यन्तरसंवादोऽप्यस्तीस्याह ययेनाश्चूतम् ...' इति श्रुतेरिमि ॥ 

5. पूवं ब्रह्मणः संप्रदायकतुभुणकथनेन विद्या स्तुत्रा। हदानींतु तं 
साक्षात् स्तौति प्ररोचना मिति भावः ॥ 

6. नमु ब्रह्मणो विराट् पु इति प्रसिद्धिः! कथमधर्षेणस्त्पुन्रतेत्या - 
शङ्क्य परिहास्पाह-भनेकेष्विस्यादिना । अनेनानादिकारात् प्रसिद्धेय व्ह्मधिथरि 
घवरनि रसू ॥ 



१-२] विदयासंप्रदायकवृपरम्परा ९ 

अन्यतमस्य सष्टिप्रकारस् प्रसुखे पूर्वम् अथर्वा ष्टः इति ज्येष्ठः । 
तस्मे ज्येष्ठपुम्राय प्राह उक्तवान्" ॥ १ ॥ 

अथर्वणे य॒ प्रवे अथवण य् प्रवद्त् ब्रह्य 
ह ् ङ्ख थवा तां पुरोवाचाङ्गिरे बहमवियाम् । 

स भालमजाय स्त्यवहाय ग्राह 
भारदराः न द्माजोऽङ्गरसे परावराम् ॥२॥ 

अथक, अङ्खीः, भारद्वाजः ~ इति परम्परया अद्धिरसा प्राप्न विचा 

६. याम् एताम् सरथर्वणे प्रवदैत अवदत् ब्रह्मविदां ब्रह्मा, 
तामेव ब्रमणः प्राप्ताम् अथर्वा पुरा पूवम् वाच उक्तवान् अङ्धिरे अङ्गी- 
नश्चे रह्मविचाम् । स्त च अङ्गीः, मारद्राजाय भरद्राजगत्राय स्स्यवहाय 
सत्यवहनान्च"' प्राह प्रोक्तवान् । मादद्रानोऽङ्गिससे स्वशिष्याय पुत्राय 

या" परावराम् । परसासरस्मात् अवरेण प्राप्ता इति पशवरा° । पराप्र- 

सर्वविाविपयम्यप्तिव " । तां परावराम् अङ्गिरसे प्राह इति अनुषङ्गः ॥२॥ 

1. प्प्रोक्तवान्" इनि चा॥ 

2. छन्दसि सक्रारानिग्रमान् प्रचेतः इति भरथोगः ॥ 

3. 'सस्यवाह" इति भूखे भाप्ये च छचिन् ॥ 
4. श्च. ६-२२. 

2. पत्र गुरुदित्परपरम्परया भाक्ता पिच श्रियपु्ाय प्रत्ता वा, नान्येन 

सुखप्राप्या ॥ 
6. परविद्याविप्रयच्यपतिः परा! भपरविद्यादिपययव्यसिरपय । णयं निगुण- 

सगुणोभश्रविध्र्न्यरह्तिः परा चावरा चेति परात्र णकमर हि ब्रह्म सेयसरेन पर- 

विद्यातिपयः, उपास्यस्वेन च धपरविद्यायिप्रयः इसि । अथवा परं च कारणरूपम् ; 
कवरं च कारूपेः ब्रह्य परावरम् । (तस्मि ष्टे परावरे (२-२-९) इनि 
श्रतेः । तद्विषया चिद्या पराव्ररा! साच सवविद्राचिध्रयन्यापिनी । स्वविपय- 
इ्ापनेनेव सर्ब्र्स्रापादुनात् । '्सर्वविदयाप्रति्ठाम्' (१-९१-१) इति द्यन्छम् ॥ 

% 
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दौनक्य म्रश्चः 

दोनको ह पे महाराखोऽङ्खिरस विधिवदुप 
सन्नः पप्रच्छ। कसिन्तु भगवो विक्नाते 
सवेभिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 

शौनक गुरूपसत्तिः 

७. रसोनकः शुनकस्याप््यं महाशारः महाग्रहः अङ्गिरसं 
मारद्राजच्चिष्यम् आचाम् विधिवत् यथाशाखम् इत्येतत्, उपसनः 
उपगतः सन् , पत्रच्छ पृष्टवान् । शौनकाङ्गिरसोः संबन्धादथोक् विधि- 
वद्विरोषणात्" उपसदनविधरः पूर्वेषाम् अनियम इति गम्यते" । मयादा- 
करणाथं मध्यदीपिकान्यायाथ वा विरोषणम्* । सससदाद्विप्वपि उपसद्रन- 
विषेरिष्टतवात्। किमिति £ आह- कस्िङ्र भगवो विज्ञाते । नु इति 
वित्थ । भगवः हे भगवन्*, सवै यदिदरं॑लिङ्ञेव, विक्ञातं विदोधैण 
ज्ञातम् अवगतं मवति इति ॥ 

1. (चिधिवद्विरोषणामावात्" इति पटोऽद्ुषः ॥ 

2. अनेन तेषां पूषा प्रह्वेार्यातिशयग्रोगः सूच्यते ॥ 

3. शौनकादारम्य इदानीन्तननिक्तासजनपयन्तम् उपद्नविधिम्याधिः 
इति म्यादाकरणार्थ "विधिवत्" इति धरिरेपणम् इति प्रथमा स्यास्या । सभथ्रव्रा गधा 

देदटीस्था दीपिका उभयतोऽपि प्रकादा वितनोति, एवम् "धिधिवत्" द्रत्येतद्विरेषरणं 
मध्ये स्थित सत् उभयतोऽपि व्या्चोति। तेन पूर्वेऽपि धिधिवहुपसक्ा एव विर 
रञ्यवन्त इति गम्यते इति द्वितीया व्याख्या! धक्ष्यति हि ग्गृखमेत्राभिगर्छेन्" 

(१-२-१२) इति ॥ 

4. “उस्पत्नि प्रख्यै चैव भूतानामागतिं गतिम्। वेत्ति चरिद्राम्रि्ां च 
स वाच्यो भगवानिति ॥* (वि. पु. ६-५-७८) इति स्मरणात् सरवसतापादुक- 
विद्यवेनततवं "भगवः ईति विरोषणादरङ्गिरसो गम्यते ॥ 



१-३] शौनकस्य प्रश्नः ९१ 

कस्मिन्नु इति पृष्टतः सौनकस्थाऽऽशयः 
८. (एकञषिन् विज्ञाते" सर्वविद् मवति' इति िष्टप्रवादं श्रत- 

वान् दौनकः। तद्विशेषं विज्ञातुकामः सन् किन्न इति वितर्कयन् 
पप्रच्छः । अथवा लोकसामान्यदण्या ज्ञासैव पप्रच्छ । सन्ति हि के 
सुवणी दिशकरुमेदा; सुवणैलायकत्वविक्ञानेन विज्ञायमाना छोकिकैः। 
तथा कि न्वसि सर्वल् जग्ह्धेदस् एकं कारणम्, यदेकसिन्ः 
विक्नाते सर्वम् (इ?) विक्ञातं मवतीति ॥ 

ननु अविदिते हि“ 'कञिन्" इति प्रशोऽनुपपन्नः। किमसि 
तत् इति तदा प्रभो युक्तः। सिद्धे दि भन्तित्वे किन् इति 
स्यात्! यथा कल्िन् निधेयम् इति| न। अक्षरबाहुल्यात् 
सआयासमीस्तात् प्रश्षः संभवस्येव' कसिन्" विज्ञाते सर्ववित् स्यात् ?' 
इति ॥ ३॥ 

1. ज्ञाते" इति “विरहितः पाठोऽपि कवित् । 
2. जु इत्यधिकावापः छृतोऽस्माभिः । इति चितकयन् इति वाक्यशेष- 

वरात् त्रुटितमिद् टलखकग्रमादादिष्युख्ीयते ॥ कोऽयं ॑तत्वविरोपः स्यादिति 
धितकयन् वद्विजित्तासुः पम्रच्छेत्यभः ॥ 

3. यसिमि्चेकस्मिम् दव्यभैः ॥ व्यतरेकरिमन्' इति बा. ॥ 
4 (ति ह्यसुपपन्नः" इति च्युरकमेण संबन्धः । इतो दहिद्रब्द विष्िप्य 

चाक्यरोपगतेन इतिना संग्रोज्य श्टति हि तद्रा प्रश्नो युक्छः" हृव्येवे युक्ततरः 
स्यादृन्वयः कृतः ॥ 

?. भसिष्वेन सिषटेषु खल्व बहुषु पेरिकाकरण्डकुण्डादिपु "कसिमत 
निधेयम् ` दति प्रक्ष; संभवति । भसिष्रऽ्षते तु कस्यचिदप्यभ्ितये 'किममि 
तादश वस्तु यस्मिन् विदिते मच विदित भवेत् १" दस्येव प्रं युक्तम् इति शक्षित- 
रभिप्रायः ॥ 

0. स्दहरुताभिप्रायक्रमेयद प्र्वाक्यम् । "किमस्ति ताद्राम्ण दस्यादि 

रूपेण प्र्षे कृतेऽक्षरयाहुल्यं स्यादिति तद्रारणायेस्य संकिश्तवाक्य प्रयुक्तमिष्यदोषः 
टस्यभिप्रायः ॥ 

7. नकित्येकस्मिन्' इति धा ॥ "किं न्यसित तथसिमिश्चेकरस्मिन्' हति वा॥ 

पाद्रयसपि प्रह्नानुयुणमिति 'कस्िन? हष्येतावदरत्र स्व्ीकृतमुपनिषदरनुसारेण ॥ 
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परापरविघादिभागः 

तस्मे स होवाच । ट पिच वेदितम्ये इति 
ह ख यद्रह्यषिदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥५॥ 
अङ्किरस उत्तरम् 

९. तसमै शोकाय पः अङ्किराः ह किर उवाच। 
किमिति ? उच्यते। द्व विधे ेदरितष्ये* इति। एवे ह स किल यदू 
्र्मविदो वेदाथाभि्ाः परमाथदर्चिनः बदन्ति। के ते इति ? आह । 
परा च परमासविय्या । अपरा च धराधर्मसाधनतफरविषया* ॥ 

परतिवचनसाङ्गस्योपपत्तिः 

१०. ननु 'कसिन् विदिते सथैविद्धवति ¢ इति शौनकेन 
ष्टम् । तसन् वक्तव्ये अपृष्टमाह अङ्धिराः द्रे विचि इयादधिना" | 

नैष दोषः। कमपिक्षलात् प्रतिवचन । परा हि विचा अविघ्रा। 
सा निराकर्तव्या। तद्विषये हि विदितेन किंचित् त्यतो यिद्ितं 
स्यादिति" । निरषत हि पूर्वपक्ष पश्चात् सिद्धान्तो क्तव्यो भवति 
इति न्यायात् ॥ ५॥ 

अपरविच्राखरूपम् 

तत्रापरा क्वेदो युवेदः सामयेदोऽथव 
यृटितमिद् पदम् भा ॥ 

“आह द्यपपाटः) ह इष्य व्याष्याने "किर ' इति ॥ 

एतदनन्तरं 'क्तिव्येः हस्यधिकं घा ॥ 
धमोधमस्युपरक्षणमृपासनस्यापि । तस्याप्यपरविच्ावरिधयास्तगंतवान्।॥ 

द्स्यादि' ह्येव कचितारः ॥ 
6. यद्यपि क्रियाकारकफटविवेकः प्रतिपाद्यत ण्वापरतिद्यया, सथरापि 

प्र विवेको न ताधिविकबिषयः । अयिद्ाटरतखात् । भत्तसतद्विपये विद्रितेऽपि न 
िचित्तप्वतो विदित स्यादिति परविद्यपश्चया सा चिद्या धविभरैवेति मण्य 

= > © ए {~ 
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वेदः शिक्चा कयो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
+ उ १ 
अयोतिषमिति । .... ५ 

साङ्खवेदा अपरविग्रा 
११. तेत्र का अपरेति १ उच्यते| ऋण्वेदः, यजुर्वेदः, साम- 

वेदः, सधर्यवेदः इत्येते चत्वार वेदाः । शिक्षा, कल्यः, व्याकरणम् , 
निरुक्तम् , छन्दः, ज्योतिपम् इति भङ्भनि पट् । एपा अपरा चिद्या" ॥ 

परविद्याखरूपम् 

...अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥ 
म त्र 

यत्तदद्रेयमथराद्यमगोत्रमवणे- 
मचद्घुःश्रात्र तदपाणपादम् | 

तयं #+ (^, भु ॐ मवं ५ | 

नित्यं विभुं सवगतं सुसूक्ष्मं 
तदव्ययं यद्रतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥६॥ 

परप्रा्निपाधरने परविद्या 

१२. अथ दृद्रानीम् द्यं परा विधा उच्यते | ग्या तत् वक्ष्य- 
माणम् सश्षरम् अधिगम्यते प्राप्यते | अधिपूरवय गमेः प्रायः प्राप्यर्थ- 

सान् । नेच पराप्तः शरवगमार्थ्य (च) भेदोस्ति | अविद्याया 
अपाय एव हि प्राप्रिः, नाथैन्तरम् ॥ 

1. “उक्छा' हष्यधिक वा) 

2. द्रषटस्यमच्र बह्मविदामोनि परम् (य. २-१) इति वाश्यगतापोति- 
पटव्याप्यानभाण्यम् ॥ 

3. ननु स्थापि धवरगमाधः किं परित्यज्यते स न परिः्रक्तः। यतोऽ- 
वगमोऽग्र भश्वरतिधयकाविद्यातिधूसिमात्रम्। स्ववप्रकादो भक्षरे प्रमाणान्तरा 
भावान्! कभदिथाया निद्रसिरव च प्रस्याक्षरस्य प्रािः ने तु ततोऽधौन्तरम् । 
प्राप्तुराप्मस्यानस्य भविद्मामाग्रव्यव्रहितत्वाष् । तस्माह्सृक्तमभिगमोऽ प्राि- 

क ऋ, ईः 

रवति ॥ 
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परिधाया वेदजन्यत्वान्न वेदबाद्यस्वम् 

१२. ननु ऋषवेदादिगा्या तर्हिं सा कथ परा विद्या स्यात्, 

मोक्षसाधने च ध्या वेदाद्याः स्मृतयः" (मनु. १२-९५)' इति हि 

सरन्ति। कुट्िलात् निष्फलत्वात् अनादेया खात् । उपनिषदां च 

अर्वेदादिवादयत्वे स्यात्“ । ऋगेदादितवे तु परथकरणम् अनर्थकम्" 

अथ कथे परेति  न। वे्विषयविज्ञानसख विवक्षितत्वात् । उपनिषद् 
बे्ाक्षरविषयं हि विज्ञानम् इह परा विधा इति प्राधान्येन विवक्षितम् , 

नोपनिषच्छब्दरादिः। वेदशब्देन तु सर्वत्र शब्द्ररादिर्विवक्चितः" । 
राब्दरा दयविगमेऽपि यनान्तरमन्तरेण गुमैभिगमनादिरक्षणे वैराभ्यं च 
नाक्षराधिगमः संमवतीति प्रथक्रणं ब्रह्मविद्यायाः (“परा विद्या" इति कथने 

च ॥६॥ 

1. भ्या वेदबाह्याः स्यृतयो याश्च काश्च कुरष्टयः। स्ाम्ता निष्फलाः प्रेष्य 
तमोनिष्ठा हि ताः स्पृताः ॥* इति पूण वाक्यम् । सुद्धितपुम्तेषु कचित् शोकाः, 
क्रचिच् पणीसेव वाक्यं द्यते ॥ 

2. विद्याया वेदबाद्यसे अनादेयस्वमिति न सा परा चिद्या स्यात् । उपनिप- 
दवेयखाच्च तस्याः; उपनिषदां वेदबाद्यस्वं च प्रसजेत् दष्य्थंः ॥ 

3. वेदबाद्यव्यदोषप्रसङ्गवारणाधमुपनिषदां वेदरस्वमेय स्वीक्रियते चेत् 

मूले (अथः इति विधायाः पथक्ररण व्यर्थं स्यात्। विद्याया अपि वेदान्तरमतलान् 
इत्यथः ॥ 

4. तथा च उपनिषच्छब्दरारिर्वेद् एव । विद्या लु भक्षराथिगमनी ततः 
पृथगेवेति फटतीति भावः ॥ 

5. उपनिषच्छब्दराद्यधिगमः स्वाध्यायाध्ययनधिषधिप्रयुकः । अक्षराग््य- 
परद्याधिगमस्तु वेराण्यगुरवभिगमनादिप्रयान्तरसाण्य इत्यथः ।। 

6. पएततद्वाक्य नास्ति वा॥ अपेक्षितं तु (भथ कथ परनि ?` हमि शका. 
परिहारस्येन । शब्दुरादयपेश्षया परत्वं विद्याया पिवक्चितमिव्येदोष हस्यधः ॥ "भथ 
परा विद्या इति' इति चा ॥ पाठस्तु न मूरनुसारिमरतीकम्राहीरयुपेक्षयः ॥ 
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परविधाया अपरविद्यारो बैरक्ण्यस् 
१४. यथा चिधिनिपये कत्रीधनेककारकोपसंहारद्रारेण 

वाक्यार्थन्नानकालदन्यत्रः अनुषटेयोऽर्थऽत्ति मभिहयेत्नादिरक्षणः, न तथा 
इह परविचाविपये" । वाक्यारथज्ञानसमकार एव तु पर्यवसितो भवति" । 
केवरुशब्दप्रका रिता्त्तानमाच्ननिष्ठाव्यतिरिक्तामावात्* । तस्मात् इह 
परां विघ्ां सविरोषणेन" अक्षरेण विशिनष्टि ध्यत्दद्वेरयम्' इत्यादिना ॥ 

सङ्ग्रहेणाकषरवर्णनम् 
१५. वक्ष्यमाण बद्धौ संहत्य सिद्धवत् पराम्रश्यते -यत्तदिति । 

ध्रेरयम् जददयम् । सप्पा" बुद्धीन्धियाणमगम्पम् इत्येतत् । दरो ' बहिः- 
प्रबृतल्य पञचेन्धियद्रारकलात्। अग्राह्य कर्मेद्धियाविपयम् इत्येतत् | 

1- (सन्यत्र काटे ककरो्ुपसंहारद्रारेण भनुष्ठयमस्ति' ~ इति योजना ॥ 
2. “भनुणेयोऽर्थारस्तिः इत्युप: ॥ 
3. च्जुरारोकसंयोगसमकाले तमोनिवृस्या रूपासिव्यक्ियंथा तथा 

वाक्यादक्षरप्तानोद्रयसमक्रालमेव भविद्याद्यपगमः परिसमक्षो भवनि ; न तद्यति- 

रिक्त यस्नान्तरं कमैन्यमवशिप्यते परप्राहये इत्ये; ॥ 
4. क्मन्तानोदयानन्तरं वदुनृष्ठानमपेक्षते स्गौदिफलप्रिः 1 भविप्यस्कले 

प्रप्यल्वान् स्वगोौदेः फरस्य । अक्षरप्रासिस्नु परविद्याफले न भव्या । भूतत्वात् 
जिक्षासोरस्मष्येनाकषरेस्य नित्यप्रा्षसवात् अचिद्यामाक्रव्यवहितत्याद्च। अतो क्न 

माक्रमपेक्षते सान स्वनुष्टानान्तरम् इति भावः| सु. भा. १-१-१, मी.भा. 

२-२१. 

5. सविरोषणेन भद्दयस््रादिषिेषणनुक्तिनाक्षरेण विशिनष्टि, भपर- 
विद्यातो विलक्षणां विशिःय दु्ीयतीष्य्थः। णव च शविद्याकलिपितविषया, एर 
जनने भनुष्टानपेक्षा, भाविफल्ा चापरा विदा वेदाक्षराधिगममात्रनन्या । यथाभूत- 

विधया, फरजनने भनुष्ठानान्तरानयेक्षा, अधिद्यामाक्रप्यवहितमभूतणला, येदार्षराधि- 
गमभ्यतिरफेण स्योत्पतौ गुवभिगमनतैरम्याद्मधिकयरत्नपेक्षिणी च परवि्ेति मह- 
्वैरक्षण्यं वेदिकत्वमाम्येऽप्युभयोर्धि्योरिष्ुक्ते भवति ॥ 

0. न केवर चक्षुषः ॥ 

7. दोरिति इृत्तिक्तानस्येद्यर्थः \ 
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अगोत्रम् | गोत्रम् अन्वयः मरम् इत्यनन्तरम् । अगोत्रस् अनन्वप्रम् 

इव्यथः । न हि तख मूढम्" अस्ति येन अन्वितं सात् । व्यत इति 

वर्णाः द्धमः स्थूरत्वादयः* । शुष्कलादयो वा* । अविचमाना वण 

यख तत् अवणम् अक्षरम् । अच्ुःशरोत्रम्। चक्षुश्च श्रोत्रे च नामरूप 

विषये करणे सर्वजन्तूनाम्! ते अविद्यमाने यख तत् अचक्चुःश्रोत्रम् । य 

सर्वज्ञः सर्थवित्ः (१-१-९) इध्यादिचेतनावच्यविदरोपणात्* प्राप्त 

संसारिणामिव चक्षुश्रोजादिभिः करर्थसाधकत्वम् । तदिह. अचश्चुः- 
श्रोत्रम्" इति वार्यते। पश्यत्यचक्षुः स श्रणोप्यकणैः' (४. २-१९) 

इत्यादिदशनात्” । किं च तदपाणिपादम् । कर्मद्धियषदितम् इ्येतत् । यत 

एवम् जग्राह्यमम्राहकं च अतो नित्यमविनाश्चि' । विसु विविधं ब्रह्मादि 

सखावरान्तप्राणिभेदेवति इति बिसम् । सवैगतं व्यापकम् आकाशवत्" । 

सुपुक्मं चब्दादिस्थूखुखकारणरहितत्वात्। चब्दादयो हि आकाशवाय्वा- 

दीनाम् उत्तरोत्तरं स्थूरवकारणानि" । तदभावात् पुसूष्ष्मम् । किं च 

तदव्ययम् । उक्तधर्मस्वादेव न व्येति इप्यव्ययम्। न हि अनङ्गम्य 
साङ्गापचयलक्षणो ययः संभवति श्चरीरस्येव । नापि कोञ्चापचग्ररक्षणो ' " 

कारणम् । 
द्म्यधमः । अतो न दन्यमिति मावः ॥ 
वणौ । वा कब्दुश्चाथै ॥ 
धविरोषणत्वात्' भा ॥ इत्यतो वरीयान पारः ॥ 

अनावरणक्लानसखरूपश्ात् संसारिचेतनानामिव नास्ति क्षानस्ाघना- 
पशषेव्यथः ॥ सू. भा. १-९१-५ 

6. करणम गृह्णाति, न च तेगद्यत इत्यथः ।। 
7, ग्राह्याणां पविकारित्वात् ग्राहकाणां च बिवयोपभोनेन क्चयिष्णुत्वान् 

नित्यत्वम् । न सेतदश्चरं तथेस्यभ्वः ॥ 

8. यथाक्ाक्चः सकलस््रकायचरूपेणापि भवतिः तथ्यापकं श्र वद्र ॥ 
१. का. भा. १-२-१५. 

10. भात्मीयापचचयरक्षेण इत्यथः ॥ 

"प ~ ७ &> (~ 
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स्यः संमवति राज्ञ इव । नापि गुणद्रार्को व्ययः संभवति । अगुण- 

तात्, सवात्कलाच' । यदेवरुक्ष्ण* भूतयोनिं मूतानां कारण, 
पृथिवीव सखावरजङ्गमानां परिपश्यन्ति सर्वतः आत्मभूत सर्वस अक्षरं 
पद्रयन्ति धीरा धीमन्तः, विवेकिनः! ईदरम् अक्षरं यया विया 

अधिगम्यते सा परा विदा इति समुदायार्थः ॥ ६ ॥ 

यथोणनाभिः सृजते गरह्णते च 
यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात् केशरोमानि 
तथाक्षरात्सं भवतीह विश्वम् ॥७॥ 

अक्षरमदितीयमेव अगत्कारणम् 
१६. भूतयोनि^रक्षरमिल्युक्तम्। तत्कथ" भूतयोनित्वमिति ? 

उच्यते प्रसिद्धद्टन्तेः" - 
यथा रोके प्रसिद्धम्", उणेनाभिः दताकीरः किंश्चित् कारणान्तरम् 

1. गुण्रानामप्यात्मस्वात् त्यापकमिति कृत्वा द्रष्य गी. भा. २-१७) 
१२-३१ हस्यादिस्थलेष्वन्ययनिर्वचनम् ॥ 

2. पूर्वजातीयकसर्वविशेषरहितम् दस्यधः 1 च. क. ते. भादिषु यानि 
यानि प्रतिवेधरूपाणि विदोषणानि श्रूयन्ते तानि सघण्यपि अक्रावरोद्धन्यानीति 
भावः । सू- भा. ३-2-६३. 

3. भग्रोक्तोऽदृश्यस्वादियुणको भूत्तयोमिः परमाल्मैव न शारीरः भधानं 
वेति निर्णति क्ारीरके । (सू. भा- १-२-२१, २२; २३.). 

4. भभूतयोनि' हष्यतोऽयमेव वरीयान् पाडः ॥ 
5. तत् चक्रस्ये्ः॥ 
6. यथपि दष्टान्तैरेव न षस्तुसिद्धिरभवति, तथापि विवश्षितवस्तुविरदी- 

करणार दृष्टान्ता शादी यन्त हनि केयम् ॥ 
7. प्प्रकतिद्धः' शति परि उर्णनाभिरेक एव गृहीतः स्यात् । श्रसिद्रम् 

हति (का) पाठे सु यथा इत्यस्य छोके प्रसिश्चमेवदिति ष्याख्याने सैवान्धेति # 

3 
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अनपेक्ष्य: खग्रमेव सृजते खशरीराग्यतिरिक्तानेव' तन्तून् बहिः 

प्रसारयति । पुनस्तानेव गृहते च गृहणाति (च) खास्मभाव- 

मेवाऽऽपादयति* । यथा च प्रथाम् ओषधयः दरीह्यादिखावराणि" 

इत्यथः । खात्माग्यतिरिक्ता एव (संभवन्ति) प्रभवन्ति । यथा च सतः 

विद्यमानात् जीवतः° पुरुषात् केशरोमानि केशाश्च रोमानि च संभवनिि' 

विर्क्षणानि । यथा एते द्ष्टन्ताः , तथा विरुक्षण सरक्षण" च 

निमित्तान्तरानपेक्षात्" यथोक्तरक्षणात्"° अक्षरात् संमवति समुद्यते 

1. निपित्तकारणमनपेक्ष्य । 

2. अक्षरं बद्व निमित्तकारणं उपादानकारणं च जगत इत्येतत् निर्णति 
प्रकृस्यधिकरणे सू. भा. १-७-२२ प्रशति १-४-२७ पयन्तम् ; परिहताश्च 
तस्याद्वितीयस्येव कारणत आक्षेपाः (सू. भा. २-१-२४ प्रथरति २-१-२९, 
पर्यन्तम् ) उपसंहारदशेनद्घतस्नग्रसक््यधिकरणयोः ।। 

3. यद्यप्यक्षरं परमा्थद्टया सजाद्रयस्वशूपेणेव तिष्ठति नित्यदा । तथापि 
नामरूपार्मक्र विश्वभश्चरादमत्तामजदहदवाविद्ादृष्टया व्याक्रियते दशिकाटे ।। प्रख्य- 

के पुनरक्चरात्मभावमेवापद्ते- इव्येतदरो दृष्टान्तः 'दजते गृह्णते चेतिः 

4. `स्थावरान्तानि' दस्यसाधरुः पाठः । उपक्षणमेतत् जङ्गमानामपि ॥ 

5. “सखा्माभ्यतिरिक्ता एवः इति कार्यस्य कारणादृनन्यसं सूच्यते 
(सू.-भा- २-१-१४) 1 (संभवन्ति इति मूं टेखकग्रमादन शुरिचमित्परनुमीधते। 
प्रमवन्तीति प्रमादात् तस्स्थाने छिखित्तमिति चा ॥ 

6. तदेतत् सस्कायैवादसूचकम् । द्र. गौ. का. भा. ३-२०,२८. 

7. इरथनुषङ् इति भावः ॥ 

४. नायं निप्रमः कारणग्रलक्षणमेव कामिति विशक्षणमप्युलाश्यनन एषे. 
ध्येतजनिर्णति (सू- भा. २-१-६) श्रारीरके ॥ 

9. भभिग्रनिमित्तोपदानात् इत्यर्थः ॥ 

10. निषिद्धसर्वविरोषाद्पीस्यथेः ॥ 
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इद संसारमण्डले विशं समस्तः जगत् । अनिकदृष्टान्तोषादानं ठ 
मुखावगोधनार्थम्* ॥ ७ ॥ 

तपसा चीयते ब्य 
ततोऽन्नमभिजायते । 

अन्नासयाणो मनः स 
लोकाः कमसु चामृत्तम् ॥ ८ ॥ 

सृ्ौ क्रमः 

१७. गद् ब्रह्मण उत्पयमानं विश्वम् , तदनेन क्रमेण उतदते, 
न युगयहदरमुधिक्षपत्ण , इति कऋमनियमविवक्षर्थोऽय* मन्त्र 

आरभ्यते ॥ 
तपसा ज्ञानेन उलरिविषिक्ैतया" मूनपरोनिरकषर" व्रह्म चीयते 

॥ 18111 

1. मापिक्मेवेदे जन्म जगतः ततो न॑ कारणास्मना हीने जगव् 
प्रागुष्पततेरिदा्नीं घाऽ्तीति भाषः ॥ सू. भा. २-१-७. 

2. अनेकरूपेण विमक्तविचिग्रलपेण परिषद्दयमानमिस्यथः ॥ सु. मा. 

२-१-२३. 3. शसुखार्थप्रयोधना्थम्" इस्यतो ज्यायानयं (वा ॥) पाटः ॥ 

4. परकतादद्रमुषेयैथा युगपदवदुराङकरा जायेरन् न तथेत्यथः ॥ 

5. यद्यप्यधिद्यातिषयय एवे अगदुस्पत्तिः (भा. भा- ४०), तथाष्चन 
क्रमपक्षा सृष्टेः, तथापि रष्टिरवक्मेण सुप्रतिपदा भवतीति प्रतिपत्ति्रनार्योभ्य 
कमो पदेशः । यद्यपि सृष्टधादिप्रपद्चो न प्रतिपिपादुथिषितः भात्मेकस्तप्रतिपस्यष- 
तरोपायमात्रत्वात् (सू. भा- १-४-१४), तथाप्युपासकानां रुयिन्तनादिषु 
प्रयोजनाय शरत्यथनिमैरस्वाय च कमो बिशिम्तितः शारीरके (सू.भा.२-३-१...)) 
रकृचश्रत छमनियमविवक्षा विद्यत हृव्युक्तमत्र भाष्ये । सू-माष्ये तु (सू.भा- २₹- 
३-१५) भक्नायक्रममात्रमिष्युकत तु मन्थरान्तर(२-१-द)विषयम् । सृ्टिकम- 
विषये विरोषस्तु रैन्निरीयमाप्यार्थविमरितीतो ऽधिगन्ठम्यः ॥ 

6. ` तमा. २-६. 7. उसपसिप्रकारत्तानवत्येत्यथेः ॥ 

8. भभूतयोन्यक्षरम्' इस्येतदेवं विपरिवतितम् ॥ 
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उपचीयते उिपादयिषत् इदं जगत् अङ्कुरमिव बीजम् उच्छरूनतां गच्छति 
पुत्रमिव पिताः हर्धणु। एवं सर्वन्तया सृष्िस्थितिसंदारशक्तिविज्ान- 
वत्ता" उपचितात् ततो ब्रह्मणः अन्तम्- अद्यते मुस्यते इति अन्म्- 

अव्याकृतम् साधारणं" संसारिणां व्याचिकीर्पितावखारूपेण अभिजायते 
उत्प्यते* । ततश्चाव्याङृतात् व्याचिकीर्षितावशातोऽत्रत् प्राणः हिरण्य- 
गभः, ्रहमणो ज्ञानकरियाशक्तयपिष्ठितः*, जगत्साधारणः, अनियाकामकर्म- 
मूतसमुदायवीजाङ्करौ* जगदात्मा मभिजायते इति अनुषङ्गः । तसाच 

प्राणात् मन्ः मनस्य सङ्कल्पविकल्यसंशयनि्णैयाचात्मकम् अभि- 

जायते" । ततोऽपि सङ्कस्पाचात्मकात् मनसः सव्यम् सस्याख्यम्" 

आकाशचदिभूतपश्चकम् अभिजायते । . तसात् ससयास्यात् मूतपश्चकात् 

1.  उपादानकारणनिषये बीजदृ्टान्तः, निमित्तकारणविषये च पितृश््टान्तः॥ 
2. म्तपसा' इव्यक्च सरवेषसरज्ैपलक्षण सर्चदाक्तित्वस्यापीति भावः ॥ 
3. नमरूपयोः प्रागवस्थारूपम् अविद्याकल्पितं मृतपुद््ममीश्वराश्रयभ् 

भव्याकृतमुच्यते । तदेव च दाक्तिः बीजम् › माया, जव्यकतपर दत्यापरिशन्दुवाच्यम्। 
त्च शरीरादिरूपेण परिणममानं सरः प्राणिमिरूपभुज्यत दस्यसषश्देनो क्त मिध्यभैः। 
सू. भा. १-४-२,३ ; २-१-१४. 

4 तसादव्यक्तमुखच्म्' (मो. ध. ३३४-३१) इति स्पयुक्तदिक्षा 
भ्याचिकीर्षितावस्थापत्तिरेवाभ्याकरतस्योष्पत्तिः। न हपिद्याकल्िपितम् मत शिद्यां 
विनरयेत् ; प्रतिकस्पमभिनवसुत्पयेत वेति । भत एव च संभारस्यानादरिः बभ्युप 
गमः॥ सू- भा. २-१-३६, ४-२-८ 

9. 'अधिष्टितजगस्साधारणः' (खा ॥) इत्यतोऽथमेव साधीयाग् पारः 
ब्रह्मण एव न्तानक्रियाश्क्तिभ्यामधिष्टितो हिरण्यगं इस्यशः ॥ 

6. भूवमुदाथस्य बीजमभ्याङृतम् , तदरधुरो हिरण्यगर्भः । तत एव हि 
संसारद्क्षोद्धच इति ॥ 

7. दिरण्यगं इति वदुपाधिभूतं महत्त्वुक्षमू। मन दत्यहषट्रारषस्व. 
मुस्यते ॥ 

5. भूतपञ्चकख सस्यमिति नाम । पत्पदृतिनिमिते वध्ये मुदपारण्यक्क 
२-३-१9) २,३ 
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भण्डक्रमेण' सपतलोका मूराद्यः। तेषु मनुप्यादिप्राणिवणौश्रमक्रमेण 
६ णि श मूः 2 समृ तं पज फ् ९ करमणि । कमसु च निमित्तमूतेषु* अमृतं कर्मज फरम् । यावत् कमणि 

कल्यकोटिषतैरपि न विनश्यन्ति", तावन् फर न विक्दयति इति 
अमृतम् ॥ ८ ॥ 

यः सवेन्नः स्ववि 
यस ज्ञानमय तपः, 

तस्मादेतद्रद्य नाम 
रूपमन्नं च जायते ॥९॥ 

परविधयोपसंहारः 
१८. उक्तमेवा्थम् उपसंजिहीधुर्मन्त्रः वक्ष्यमाणाधथंमाह^ ॥ 

य उक्तरश्रणः अक्षरास्यः सर्वज्ञः | सामान्येन सव जानातीति 
पर्वः । विरोपण सथं त्ेतीति सर्वैवित्" ! यस्य ज्ञानमये ज्ञानविकारमेव ' 

1. छा. ३-१९-१; श्रू. १-२२-२. 

2. कर्मसु हति सक्षमी निमित्ता आद्येति भावः ॥ 
3. नाभुक्तं क्षीयते कस कल्पकोटिशतेरपिः ( १ ) इति स्टति- 

सूत्नमिदरम् । ननु फं कारकनिः्पन्ने सर्फलपुतया लयं गच्छतीति प्रसिद्धम् (गी. 
मा. १८-१२) दष्फथममृते भवेदित्याशङ्क्य, य्यव्रहारच््टया नाभुक्तं क्षीयत 

द य्रतमच्यत दइस्यदोध ह्युक्तम् ॥ 

+. समापसेनोकछस्य परापरधिश्यास्वरूपस्य प्रप.चनाभस् ॥ 
8. स्वरूपतरतन्येन सामान्येन सर्वं विषयीकरोतीति ॥ 
6. विक्तानास्मसूपेण पदथौन् पश्यामि, शणोमि इत्यादिप्रकारेण विरेष- 

तया विजानातीति ॥ 
7. अग्र कुनविकारमेतरेष्यश्र विकरारा्थस्वे न निभेरेः | क्षानविकारभूतमिव 

क्षानमयम् ! बिलात् सरपैस्य निगमने यथा सूयेस्ते भरकराकयतीष्यु च्यते, णवे सं 
लानातीसयपि ओद्धभ्यम् ॥ तै. मा. २-६ (स तपोऽक्प्यस' द्यस्य व्याख्यामि 
्षरप्यम् ॥ ध 
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सार्व्यरुक्षणे तपः नायासरक्षणम्" । तसात् यथोक्तात्* रवज्नात् 

एतद् उक्तं कायलक्षणं ब्ञ्च दिरण्यगमीस्यं जायते । दिं च नाम अरौ 
देषदत्तः, यज्ञदत्तः" शवयादिरुक्षणम्° । रूपम् दृद दुष्क नीरम् इत्यादि । 
जनने च व्रीहियवादिरक्षणं जायते। पूर्वमन्त्ोक्तकमेण-- इत्यविरोधो 
द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥ 

देत्याभवेणसुण्डको पनिषद्धाप्ये प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः 

1 न कष्डचान्दायणादिरूपम् 'भनायासेलक्षणम् * इनि सु श्रा ॥ ; तद, 
पेक्षया भयमेव स्पष्टतरः पारः ॥ 

2. भदृदयत्वादिगुणकात् ॥ 
२ न केवलं संज्ञानामान्येव, आवद्, घटपरादिनामान्यपि भग्र प्रा्टाणि ॥ 
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प्रथममुण्डके - द्वितीयः खण्ड 
ग्रन्थसंबन्धः 

१९. साङ्ग वेदाः भपरा विधा उक्ता "ऋबेदो यजुर्वेदः" (१- 

१५) इत्यादिना । यत्तदेश्यस्' (१- १-६) इत्यादिना नामरूप- 
मन्ते च जायते" (१- १-९) इत्यन्तेन ग्रन्थेन उक्तरक्षणम्* अक्षरं यया 

विच्यया अषिगम्पते (१-१-५५) इति परा विद्या स्रविरोषणा* उक्ता । 
अतः परम् अनयोर्विचोर्विषयौ विवेक्तन्यौ संसारमेक्षौ इति उत्तरो म्रन्थ 

आरभ्यते ॥ 

अपरविद्याविषय एव तावत्दस्यते 

२०. तत्र अपरविद्याविषयः कतरादिसाधनेक्रियाफरमेदश्पः 

संसारः, अनाद्विरनन्तः, दुःखस्वरूपत्वात् दातव्यः प्रयेकं शरीरिभिः 
सामस्स्येन* नदीक्रोतोव्विच्छेदरूपसंबन्धः* ! तदुपशमरक्चणो मोक्षः 

1. भ्टृक्ष्यत्वादिगुणके समस्तजगस्कारणमिति चर्णिवरूपम् ॥ 
2. अक्षररूपविकेषणयुक्ता, तदुधिगमयिनृत्वात् तस्याः ॥ 
3. प्रस्येक हातव्यः। भविधामाक्रकरिपितत्वात् , भविदयाप्रहाणि विना 

तस्य हानानुपपत्तेः, भविद्यायाश्च प्रतिपुरुषं कल्पितस््रादिस्यथः। न पुनर्पादरानभूता 

भास्माश्निता काचिदरविधाऽय्र स्वीकर्तस्या । तादर्या प्कपुरूषेण प्रहीणाया साव. 
शेषल्वानुपपत्तेः। द्टष्यं सू. भा. ३-२-२१ पप्करेन चादिमुक्तेन' हदद्याद्ि 
भाप्यभरू । प्रतिपुरुषं परिसमाप्त शाखम् इति च न्यायः । बृ.भा. ५-१-१. 

4. लीत्यन्तिकतवेतेष्यथः। सुपुक्तादौ रीमाया अपि युनरात्मराभद्री- 
नात् # 

5. -मष्यवन्छेदुरूप्दवन्धःः दति भा॥ भत्र संथन्धो नामोतिरत- 

भवन्धरकषणो बधः ॥ 
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परविचाविषयः, अनायनन्तोऽजयोऽमयोऽमृतोऽभयः' शुद्धः प्रल्ः स्बाह्म- ` 

परतिष्ठारक्षणः" परमानन्दोऽशद्रय इति । पृथे तावदपरविधाया" वरिष्रय- 
प्रददानारथमारम्भः। तदशने हि तचिर्वेदोपपत्तिः" | तथा च व्यति 
"परीक्ष्य रोकान् कर्मचितान् (१-२-१२) इव्याद्विना" । न हि अप्र 

दर्चिते परीक्षा उपपयते इति तत्मदरीयन् आह - 

अध्रवियादिषयः ~ कं 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यपयं 
सानि मतायां बहुधा संततानि । 

तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकरृतख छेके ॥ १॥ 

करममागेः 
२०. तदेतत् सस्यम् अवितथम् । किं तत् ° मन्त्रेषु ऋरेदा- 

1. ब्व हि मुक््यवस्था। ब्रह्म चानाद्यनन्ताजरामरादिस्वभावभ् । 
बरु. ४-४-२५ ) भत्र काटातीतब्रह्मान्यतिरेकात् मोक्षस्यानादनन्तत्वम् । संसारस्य. 

तु अविदयप्नदयुपस्थापितत्वात् यावद्वियावाधमनाद्यनन्तसं दश्म्यम् ॥ सू. भा. 
२-१-३६ ; गी. भा. १५-३. 

2. अविद्यायाः प्रहाणे सति स्नाद्मन्यवस्थानं मोक्षः। पतदर्र प्रस्यरात्म- 

स्वरूपाघस्थानम् का.भा. २-९१-२; खस्पवस्यानम् सू. भा. ४-३-१४, 

गी.भा. १८-६६. इति च ज्यपदिर्यते ॥ 

3. शारमप्रतिष्ठाकक्षण पत्रायमानन्दृः । प्ररमाष्मना निस्यप्ररमानन्द - 
रूपत्वात् ! न पुनः संवे्यानन्दोऽ विवक्षितः ॥ ब. भा. ३-९-२८ ५. 

4. (अपरविद्याविपयः इति समम्तपान्रोऽपि कचित् ॥ 

5. (त्निरवेदोपपततेः' इति (जा ४) पाठपेशचयया एप पुव प्रयमान्तपाढं 

नलाद्कसः ॥ 

6. च्राह्मणो निर्वेदमायात्" इति हि त्र धापयदोषः ॥ 
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चास्येषु कर्माणि अथरिहोत्रादीनि मन्रेरव प्रकारितानि कवयः मेधा- 

विनो" वसिष्ठादयः यानि सपदयन् दृवन्तः । यत् तदेतत् सदयम् । 

एकान्तपु्पार्थसाधनखात् । तानि च वेदविहितानि ऋपिदृ्टानि 

कमीणि तरेतायां त्र्ीसंयोगरक्षणायां देोत्रा्ववोदधात्रपरकारायाम् ' 
अथिकरणमूतायाम् वहुधा बहुप्रकारं संततानि प्रधृततानि कर्मिभिः 

क्रियमाणानि । तरेतायां वा युगे" प्रायज्चः प्रवृत्तानि । अतो सूर्यं तानि 

आचरथ निर्ध$यत* नियतं नित्य सलयकामाः वथामूतक्मैफरकामाः ̀  ` 

न्तः । एप वः युप्माक पन्थाः मार्गः सुक्ृतख खये निवैतिंतखः ` कर्मणः 

ठोके फरनिमिचम्' ° । छोक्यते सयते सुञ्यते इति कर्मफरं रोक उच्यते। 

1. मन्प्रप्रकाशितसेव दि कम् बाह्यणेन बिधीयते ॥ छ. ७-४-१. 

2. करान्तदृह्िन ऋषयः ॥ 

2. नियमेन ततस्फरदायकलात् ) न तु भवबाध्यमनल्ात् । ष्टं हि कर्म. 

परस्य अनित्यस्व्म् दति भावः ॥ 

ब्राह्मणविहिक्ानि ॥ 

8. ऋर्वेदादिय्रमविष्ितस्वमेव त्रेताशब्दस्या्थं इति भाचः ॥ 

6. ऋवेदयसुवैदसामवेदविहिष्ठायां यथाकम दोत्रादिप्रकारायामित्यथः। 

7. '्ण्यायन्छ्रते यजन्यजनखतायां द्वापरेऽ्चयन्' इति (वि.पु. ६-२-१७) 

पुराणस्प्तिमवलमस्व्य व्याख्यानमिदम्] धन्यश्रापि युम प्रवृत्तिद्दोनात् श्रायश्लः' 

द्युतिः ॥ 

8. भाप्वरत इति रकारव्यस्ययेन बोध्यमिति भाषः! निवतेयथ हस्यपि 

पाठः कच्चित् ॥ 

0. यथामूतेति भवक्येभावीष्यैः । 10. न तु मो्छामाः ॥ 

11. यं छते हट सुष्टु भवति न शष्यादिकृतमिष्यत पुवं निवैघनम् । ते. 
भा. २-७; (सुष्ृतसुध्यते) पे. भा. १-२-२३) (सुतं बतत)~ भत्र सुृतकाग्द्स्य 

निर्धन दशटत्यम् ॥ 

12. शोके इति मिमिततार्थे सक्तमी इति भावः ॥ 
4 | 

ग 
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तद तत्प्राप्तये एष माम इयः । यानि एतानि भधिहोत्रादीनि तस्यां 

हितानि केमीणि तानि एय पन्था अवद्यफरप्रा्धिसाधनम् इृद्यधः' ॥ 

यदा ठेलायते ह्च 
समिद्धे हव्यवाहने । 

तदाऽऽञ्यभागावन्तरे 
णाहूतीः प्रतिपादयेत् ॥ २॥ 

२२. तत्न अथिहोत्रमेव तावत् प्रथमं प्रदर्यनार्थम् ° उच्यते । 
सर्वकर्मणां प्राथम्यात् । तत्कथम् १ यथेव इन्धेरम्बाहितैः सम्यगिद्धे" 
समिद्ध दीप“ हव्यवाहने छेखयते चरति बिः, तदा तस्मिन् का 

ठेखायमाने चख्ति सर्पि आज्यभागौ आज्यमागयोः" । न्तरेण 

मध्ये आवापखाने" तीः प्रतिपादयेत् प्रक्षिपन् देवताम् उद्य | 

अनेकाहप्रयोगापेक्षया" गाडतीः इति बहुवचनम् ॥ 

1. सुक्रस्य द्योके' इत्येतदेव गमकं सतद्रतत्मल्रस् दत्य सियनफन्- 
दायकलत्वमेवा्थं इव्यश्य । भापेक्षिकस्तस्ये प्रयश्यं हि निरपेक्षसस्यं अतिधाुनीथ मिनि 

(तदेतश्छस्यम्  दत्यारम्भः ४ 

2. उपरक्च॑णाधस् ॥ 

3. "समिद्धः इत्यस्यानन्तरं पटितध्यमिदरष्र् ॥ 
4. षदे इति प।स्ति फएचित् ॥ 

5. बिभक्तिविपरिासन् षष्टी वेतप्येत्ति भावः ॥ 

0. आहवनीयस्य दुधिणःत्तरपाधयोराप्यभासी दन्य! भातरं स्याह 1 

सोमाय स्वाहा ! इति दक्षषणैमासे । स्ोमैष्ये भन्ये याया अनु्ीयतते) सन्ध्यं 
भावापस्यानम्रुच्यते इति व्याख्याकारः ॥ 

7. भश्चिहोच्रहुव्योदिखं सिद्धम् । सूया श्या ! अजाप ज्वा |' 
इति प्रातः । 'अभ्नये स्वाहा ! प्रजापनये म्वा }' दूति मायन् 'वकधसत्िननिप्र 
प्रक्रम्य "जहती" ईति अहुवचनन् १ तचा ` भलकटिनि। भद्रु नहुम्तु 
प्रयोगाु(गा नु?) ष्ानानि । तदपेक्षया इष्यपं देति दीका ॥ 
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यस्यामिहोत्रमदशोमपोणंमास- 
मचतुभासखमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च । 

अहुतेमव्देवषषिषिनाहूत 
मासप्तमासख लकार् हिनस्ि = ॥३॥ 

ग विपत्तयः 
२६. एथ सम्बगाहूतिप्रक्षपादिक्षणः कर्ममार्गो छोकपराप्तये पन्थाः । 

त्य च सम्य दुष्करम् । विपत्तग्र्ु अनेका भवन्ति । कथम् ए 
य्य अत्रिणः ञ्चिदोत्रमू यदी दर्ास्मयेन कर्मणा वर्जितम् | अथि- 
धात्रिणः' पवद्यकर्तनयलयादू्ख अभ्िहतरिसवन्धि सथिशोत्रविशेषण- 
गिव भव्ति" | तेट्प्रियमाभम् दूयेतत् । तथा 'अपौणेमासम्' हत्यादिष्वपि 
भ्भिघेनविरोपणत्यं द्रएयम् । अभ्निहोत्रानङ्गलस्य" अतवरिरिषटखात् । 
भपाप्मासं प पमासनकर्मवजितम् यचातुमास्ये चातुमी खकर्मवर्जितम् । 
भनाग्रभणम् । जाप्रग्रणम् शरदद्विपु" कर्तम्यम् । तच ने क्रियते यख्य" | 
तथो अतिधि्वजितं च | अतिभिपृजननं च अहन्यहनि सक्षियमाणे यख | 
स्वय सम्यगगिनिधोत्रकादे अदततम् । सदश रिवत्" अेशवदेवम् | वेश्वदेवकरम- 

1. सप्तिभिः $तिष्रा॥ 
2. भमिद्टात्रिमिः संबद्रश्यान् तदुद्राम भश्चिद्योद्रधिदेपणमिव प्रकल्प्य 

पिहोत्रम् -लनुक्पपीमासम्' हृष्यादिभिरविलेष्यसे इष्यर्थः ॥ 
4. प्मश्निषोक्राङ्स्वस्य' इति मुद्धितपुम्तकरेप्वपपारः । भनङ्गस्य हि द्री 

पाणमासागुः सिद्ोत्रधिदाधणल्यमिषह शश्यते ॥ 

+ दाण्दादिषु हति) 'शरदृदिषु नृततनान्निन करष्यमाग्रयण कमै" इनि 
दीा। भाघ्रयमे शारि यक्स्म च कर्मस्थः कमषिदोय इति नारायणः ॥ 

नधिहश्रम्यति शोषः । णयसुक्तरग्रापि । श्रम्य तल्" द्यपि क्रचिन् 
पाशः 1 

0. भदुतम् शयत्र यथा भिटोत्रद्रस्यैवादरानम् न तथा धत्रैश्देस्ः 
हन्यत, कि नु -भदूषाम्' शन्यादूावितर धनद्स्यैव विरोपरणत्येन प्रहणपित्यधेः ॥ 
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वर्जितम् । हूयमानमपि अविधिना हुतम् जयधाहुतम्" । एव दुः 

पादितम् असंपादितम्* अभ्निदयेत्रा्यपरक्षितं कर्म किं करोतीति ? उच्यते । 
या सप्तमानू सप्तमसहितान् तस कटः रोकान् हिनसि, हिनस्तीव आयास. 
मात्रफरुत्वात् । सम्यक् क्रियमाणेषु हि कर्मसु कर्मप्रिणामानुद्पण 

भूरादयः सत्यान्ताः सप्तकाः फटं प्राप्यन्ते । ते रोका एवंभूतेन 
अग्निहोत्रादिकमेणा तु अप्राप्यत्वात् हिसयन्त इव । आयास्मात्र तु अ- 
ग्व्रभिचारि इत्यतोष्हिनस्ि' इद्युच्यते । पिण्डदानायनुग्रहेण वा संबध्यमानाः 

पितृपितामहप्रपितामहाः पूत्रपौत्रध्रपीत्ाः स्वालोपकाराः" सप्तका उक्त- 
प्रकारेण सगनिहयोत्राहिना न भवन्ति इति दिखन्ते इव्युच्यते" ॥३॥ 

काटी कराटी च मनोजवा च 
सुरोहिता या च सुधूम्रवणां । 

स्फ़ािङ्खिनी विश्वरुची च देवी 
टेटायमाना इति सप्तजिहाः ॥9॥ 

् ०, जम = 

एतघु यश्चरत आजमानषु 

पच व तया दह्ाददायच् । 

तं नयन्त्येताः रदमयो 
क % तेरेको ¢ 

यन्न देवानां पतिरेकोऽपिवासः ॥ ५॥। 
1. (अयथाहुतम् इव्येतत्" वा ॥ भयथा दहति विरृद्धप्रकोरण्य्भः ॥ 

2. अयथावत् सदोष छते दुःम्रमपादितम् बिधिवदरष्वम्, भसम्पादितम्॥ 

3. भ्राप्यतेः ध््राषठन्यम्' इति पाठयोः फलमस्य प्राधान्ये चि्रक्षितं वेद्र 

तभ्यम् ॥ 

4. स्वास्मना क्रियमाणञ्मुपकारं भजन्त हति म्वास्मोपकारः ॥ 

8. उभयथापि इष्परासिहामिरेव हिंसा विवक्षितेति भावः ॥ 
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सम्यगाचरितख कमणः फलम्- 
२४. काली कराटी च मनोजवा च युखोहिता या च पुधूप्र- 

वर्णी । स्वुटिङ्धिनी विश्चवी च देवी ठेखायभाना इति सप्तरजिहाः । 
कास्या्या विश्चल्च्यन्ताः ठेखायमाना अननैः हविराहुतिप्रसनाधा एताः" 
सप्तजिह्वाः ॥ 

एतेषु अग्निजिहाभेदेषु गरोऽनिहोत्री चरते कर्म आचरति अभि. 
हित्रादवि" आजमानेपु दीप्यमानेषु यथाकाङं च य्य कर्मणो यः काटः, 
तं काठम् अनतिक्रम््र यधाक्रा्म् । यजमानं जआददायन् आददानाः 
आहुतयः, यजमानेन निर्धिताः तं नयन्ति प्रापयन्ति एता आहुतयः या 
दमा अनेन निवीरतताः। सूधैख रदमयो भूता । ररिमद्ररेरियर्थः° । 

यत्न यिन् स्वभ देवानां प्रतिरिनः एकः सवान् उपरि मधिव्तति इति 
अधिवासः ॥ ४--* | 

१, ४9 

एदयटाति तमाहुतयः वचसः 
£ भये जम् चै 

सूयस्य रमिमिभियजमानं वहन्ति । 
1 ५.१ यन्य 

परियां वाचमभिवदन्त्योऽचैयर 
एष वः पुण्यः सुक्रतो बह्मलोकः ॥ ६॥ 

कर्मणः खगैः प्रमं फलम् 
२५. कथं सूर्यस रदिममिगैजमाने वहन्तीति १ उच्यते । एहि ! 

एटि! इति आहन्त्यः त वजमाय आहुतयः सुवचेसः दीप्िमत्यः। 

+ एतदुन्ते मस्र एव देखक्रेन प्रमादरष्पुनङ्खित इस्युषेक्षयते । (इति 

सप्िह्धाः इृस्यस्य स्थाने (दहनस्य जिङ्काः' इति वा ॥ घाक्यरेषे "एताः किल 

स्पिह्ाः' इति चच । कचित् शये धाक्यरोषो मेव दृर्यते ।। 
2. शस्यानन्वरम् "किक" इस्यधिकं वा \। 
3. चिद्ोद्रादिकम्"इति वा।। 4. व्यः काङस्ततकालम् इति भा ।। 
5. न तु साक्षाद्क्मय थ ल्वा । वक्ष्यमणेनेकवाक्यताये एवे 

व्य्राणटयानमू् ॥ 
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कि च मरियाम् इष्टां वाच स्सुस्यादिरक्षणाम् अभिवदन्य्यः उचारयन्त्यः, 

अर्ययन्त्यः पूनयन्त्यश्च “एष वः युप्माकं पुण्यः सुकृतः पन्थाः" ब्रह्मलोकः 

फरख्पः।' एव ° प्रियां वाचममिवदन्स्यो" वहन्तीययरथः । ब्रह्मरोकः स्वगैः 

प्रकरणात् ˆ ॥ ६ ॥ 
¢ 

केवरकमनिन्दा 
॥ कर 

पवा हत् अरटा यज्नस्पा 
अष ७५ कै क 

[दरोक्तमवरं येषु कम । 
० एतच्छे क ¢, 

छ्रेयो येऽभिनन्दान्त मूढा 
जरा € "क क [ष् (निः 

मृत्यु ते पुनरेवापि यान्त ॥७॥ 
¢ 

कमफरस्यानित्यत्वमु 

२६. एतच्च ज्ञानरदहित" कर्मं एतावत्फरम् अविद्याकाम(कर्म) 
कार्थम्” अतोऽसारं टुःखमूटम्" इति निन्यते° ॥ 

एवाः विनाशिन इत्यर्थः ! हि यसात् एते अद्डाः सथिरः 

1. भूष वः पन्थाः" (१-२-१५) दप्युत्तमच्र परास्श्यस इति भावः ॥। 
2. ष्टूत्थम् ̀  इति भाटान्तरम् ॥ 

3. एवमभिघद्न्त्यस्तं वहन्तीति संबन्ध दत्तिं भवः ॥ 

4. ब्रह्मरोकः इति म्तः परसय वाकः दाच्छः । कर्मणस्नु निरतिश्चय - 

मड खगैः ; केवरुकमैणक्चदं प्रकरणमिति बह्यरोकशब्देन स्बर्योऽत्र॒ बोध्य 
द्यभिप्रायः; ॥ 5. उपाक्तनारहितम् ॥ 

6. यद्यपि मुद्धितपुसूकेष्वयमेव पाठः, तथापि कर्मनि भधथिक्रावापो 
ठऊेखकप्रमादकृत इत्यवसीयते । कर्मणः कर्मकायेस्वायुपपत्तेः । कामपररित णव षि 
करोति "्ययद्धि करुते जन्तुम्तततस्कामस्य चेष्टितम् इनि स्तैः ॥ 

7. यद्यपि कर्मणः स्वगादिुखमेव फलम् तथापि दुःखयोनय णच ते' 
(गी. ५-२२) इति गीतोक्तनीस्या 'दुःखकारणत्वादुःखत्वमघसेयम् ॥ 

8. क्ञानक्मैसमुखयप्रस्य उ्टृष्टखवप्रतिपादनारथं न तु निन्दा्रा तर्पय - 
मिति बे.ध्यम् ॥ 
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य्नरूयाः यतस्य सथा यत्रपा य्तनिर्र्तकाः' | अष्टादश अष्टादश 
पद्यक्षाः। पोटः ऋनि; पती यजमानश्य इति सणए्रदश । पएतदा- 
रयं कर्म| उक्त प्थिनं धामरेण्र येषु अठाद्रशमु यवर" केवरं ज्ञान 
वर्वितं कर्म] भनस्तैताम् भवरकमीश्रयाणाम् अष्टादशानां सदृदतया 
एवल्यात् एवते सह॒ फटिन नत्माध्ये कर्म । वुण्डविनाग्रादिव क्षीर- 

य्रीनां तस्यात नायः" | यन एम्, पुनत्करम प्रेयः परेयःकरणम् " 
इति ये अभिनन्दन जभिद्धपरिनि भवित्रर्िने" मृषाः, भतः ते जरां 

च सन्य च अरातरनयु न चि्कालं सर्गे स्थिव पुनरेवापि यन्ति भूयोऽपि 
गच्छन्ति" ॥ ५ ॥ 

अविद्यायामन्तरे यतमानाः 
स्वये धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 

जह्रन्यमाणाः परियन्ति मढा 
अन्धेनेव नीयमाना ययन्धाः ॥८॥ 

1. दश्रपि द्रष्यद्ुवले पथ यागस्य सूपे इति ववरुस्ति, तथापि रूप्यते 
सश्निकत्यलया निसप्णम् भक्षो धमिदिनि ऋशिगादुयो यनरूपराणीति ग्यपदिक््यन्त 
हूति भायः ।। 

2, ब्जा, काष्मारदती, चाग्नी, पोता, उद्भता) प्रम्तोता; प्रतिहतां, 

सग्ह्मध्यः, हला, श्रावणः, भसद्रषाक्रः, मचस्तुत्, मध्यः, प्रतिप्रस्थाता 
ना, उङेवा- दति पेल ॥ 

4, उपाममारितन्छागुनिहयफएकमिति उपासनासदहितक्र्मपिक्षया 
भवरम् ॥ गी, >२-४९६. | 

+ भाश्नपनति धित्स नपृ्रदम्यनण्य नासो षट दति भावः । शष्ट 
दुधााध्रयेषे भस्यरतमेन स्थुसमपि क यते हृल्यभिप्रायः ॥। 

9. श्थ्रेथःपाधमम् बनि वा. ॥ 
6. निष्यानिग्यधिगेक्ाभात्राग् , कर्मफनित्यलभाव्रनया सुण्धज्ञानाः ॥ 
7. चिपमिसश्नानपिदल्यात्, भश्रियःसाधसःोभिनिविषटस्वःस् ॥ 

यर पूर्वं अरारष्युममे संसार श्थिताः समेव भूमरोऽपि गच्छन्ति । 
तिपरोतश्ामेन्यानपदिकणादिनि क्षः! भी. २.२०, २१ 
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कमणोऽबरियाविषयत्वमू् 
२७. किं च अविद्यायाम् अन्तरे मध्ये वर्तमानाः अविवेक 

प्राया; खयं वयमेव" धीमन्तः पण्डिताः विदिततवेदितम्याश्च इति मन्य- 

मानाः" मास्मान संमावयन्तः, ते च जङ्घन्यमानाः जररोगा्यनेकानध- 
्रति््यमानाः' भृ" पीड्वमानाः परियन्ति विश्रमन्वि साः । दशन- 
विवर्जितलयात्" यन्येनैव अचघचुष्केैव नीयमानाः प्रदर्यमानमागाः, 
यथा शोके अन्धा अक्षिरहिता गरषकण्ट्कादौ पतन्ति तद्वत्" ॥ ८ ॥ 
न अविद्यायां बहुधा वतमाना 

क [ (च ध 

वयं कृतार्थां इत्यभिमन्यन्ति बालः । 
यः [५ आक्र ५ 
कथिणो न प्रवेदयन्ति रागाः 

9 ~ । 

तेनातराः क्षीणखोकोश्चयवन्ते ॥ ९॥ 
कर्यिणासकृतार्थता 

२८. किं च अवियायां बहुधा बहुप्रकारं वतमानाः, वयमेव 
कृतार्थाः कृतप्रयोजन।:"- इति एवम् अभिमन्यन्ति अभिमानं 

1. रुरूपदेद् वितेव, कर्मश्ानेनेयेलथैः ॥ 
2. वस्तुतस्तु'अविधायामन्तरे वर्तमानाः" ति निन्दा, बध्यमामदिधा- 

पररोचनाथो । उत्तरमन्ते "वयं कृताथीः' इत्येतद्प्येवमेव भ्यास्येयम् ।! 
3. यद्यपि स्वररोके नान्येैन्येन्ते, तथापि तु पुनः संश्रारं पराप्ता पम्यन्त 

एवेत्यभिप्रायः ॥ 
4. श्वर हन्यमानाः भाभीक्ण्येन पीश्यमाना हति अ्वा्यानम्याग्येय - 

भावे चयोतयितु यक्लभिद्युभयपदयोर्मध्ये नियेरितम् ॥ 
5. सम्यण्दशेनधिरहितल्वात् । धिपरीतल्ञानपरवक्रीतत्याशचिति षटभ्यम् । 
6. त्त् परियन्ति । पतन्ति च नानादुःखयोनिभ्विति सेषः } कर्मफल . 

मेव नित्यमिति मन्यमानाः स्वय मूढाः परानपि भ्यामोहयम्तीति, य एषं बुध्यन्ते 
ये च बोधयन्ति ते स्वे जाघ्यन्धा इवान गच्छन्तीत्यनुकम्पनीया ष्त्यमिप्रायः ॥ 

7. यद्यपि स्वगादिरूपं प्रयोजनं तमेव, स्थापि न तल्पारमार्भिक 
प्रयोजनम् , भनाव्यन्तिकल्वात् । भतोऽषतार्थत्वमेध वस्तुतसेषामिति भावः ॥ 

8. (अभिमन्यन्ते देस्यधिकं घा ॥ 
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र्वन्ति बाला अज्ञानिनः | यत् यमात् एवे कर्मिणः न प्र्रद्रयन्ति 

त्यं न जनन्ति रागात् करफररागामिमवनिमित्त् °, तेन कारन 
आतुराः दुःवातीः सन्तः श्ीणरोकाः क्षीपरकरमफसः सर्गलेकात् 
च््रवन्ते ॥ ९ ॥ 

इ्टापूत मन्यमाना 
नान्यन्छरयो पेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाक्य पष ते पुकृतेऽसुभूता 
टमं लोकं दीनतरं वा विरानति ॥१०॥ 

पण्यपलमोगेन न दवःस्नकमेधयः-- 

२९. इष्ठापूम् । इ रागादि श्रोते कमै, पूत वपीकूषतगकादि 
सर्तम् । मन्यमाना पतदेव अतिशयेन पुष्पा्थसाधर्य वरिष प्रधानम् इति 
चिन्तयन्तः, अन्यत् आसज्ञानास्य श्रेयःसाधनं न् वेदरथन्ते न जानन्ति" 
प्मूटाः पूत्रपगुब्न्पनादिपु" प्रमत्ततया" मूढाः | ते च नाक सगल पष 
उपरिथाने सूक्ते भोगागरतने" अनुभूष्वाण अनुभूय कर्मफलं पुनः एम 

रागामिभृतचिषस्वारणाम् )) 
लाक तन् प्रतिभात्रीष्यधः ॥ 

4, करधवादिपु" दति वरा ॥ वध्यादिपु' हैत्यपि छतित् ॥ 
4, प्रकर्वण मूढाः प्रमूढाः । पूक्रदिप्वमिव्यङ्गे एव तक्र प्रमादुकोरणम्ः 

प्रमो एव च भौड्यस्य प्रकर्षं हति मावः ॥ 
¢. भक्तं पुण्येनोह्पादितं मोगस्थाने नाक हृष्यथः ॥ 
५. सुकृतेन भूष्वा' इतिं पाठ मारतो नाराथणेन । प्वास्यातश्च पुण्येन 

शरं एक्पवेनि । 'भनुभूषवा' हति छान्दसं प्रयोगदरीह्ष्य भचुमूय दृष्येव 
प्यात्यान भाष्यकारणति प्रतिभाति ॥ 

~ ईन णन 

क १; 
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ठोकं मानुषम् असाद् हीनतरं वा तियद्नरक।दिक्षणम् यथाक्रमं 
विनि ॥ १०॥ 

अपरविद्याविपयोपसंहारः 

तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्य 
शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचर्या चरन्तः । 

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यग्ययातमा ॥ ११॥। 

ज्ञानयुक्तषमिणं गतिः- - 

३०. ये पुनस्तद्विपरीता" ज्ञानयुक्ताः वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च 

तपःश्रद्धे हि" तपः स्वाश्रमविहितं कर्म, श्रद्धा हिरण्यगमीदिविपया त्रिदा 
ते तपःश्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते रण्ये" वर्तमानाः सन्तः । शान्ताः 
उपरतकरणम्रामाः" विद्रसः गृहाश्च स्ञानप्रघाना* ह्यर्थः । भैध्र- 

1. येन् कर्मणा आरब्धं नाकोपभोग्यफकलं तन्क्षये, कर्मरोपवश्नान् मानद 

लोक विक्रन्ति पुण्यमिशध्ितं पापसुक्कट चेत् , तिर्य गस्थावरादिलोकं वा पुण्यम - 
रदित परापतारसस्येन । छँ. ५-१०-७,८ ; गौ-ष. २-१९ ; सू.मा. ३-१-८. 

2. म्तद्धिपरीवक्तानयुक्ताःइस्यंड्ुदः (चा) पाटः ॥ 
3. अरण्ये इति सामथ्यौत् । स्मृनिविहित्तुगीयाश्रमवन्तखिदण्िन द 

संन्यासिनः ॥ श्रु. भा. २-५-१,६-२ -१५. 
4. दीत्यवधारणे। नतु केवट कर्मस्यभः ॥ 
6. श्रद्धापूर्वक्र हिरण्यगभादिदेवतो पासन श्रदेस्युष्यते ॥ सं. ५. १०.-२. 

ब॒. ६-२-१५ 
6. इदमेव गमकमत्र वानप्रस्थाः संन्परासिनश्चाभिप्रेता द्स्यत्र । तैर - 

ब्रह्मचारिणां तु (नष्टासीतिसष्ख्याणाम्रपीणामूरष्वरेन्रसाम् । उत्तरेणार्यशणरः पन्धाम्ने- 
ऽगतत्वे हि भेभिरे' इति स्मृतिग्रामाण्यादुत्तरः पन्धाः ॥ शर. मा. ६.२.१५. 

7- भिवृत्तिधमंनिष्ठा इयः । 

8. पञ्चाग्निविद्याद्यपासनावन्तः दत्य ॥ सू. भा. ३-१-८ 
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चया चरन्तः परटद्टामाव्ान्' उावमरन्स्यरण्ये इति संबन्धः । सुद्वारेण 
मूर्यपलक्षितेन- उपशयन प्रथाते विरनाः विरजसः" क्षीणपुण्यपाप- 
कमाणः सन्नः इत्यरथः" | प्ररान्ति प्रकपण यान्ति य॒त्र यक्षिन् सस्य- 
रोक" अभरत; स पुरुपः प्रथमजः" हिरण्यगभेः हि अन्ययासा 

अन्यरयस्वमावः याकपमारस्पायी' । पतद्वनतास्तु संसारगतयोऽपरविघा- 

गम््राः ॥ 

नायमात्या्तिका माोप्रः - 

८१. मन्यत मोक्नमिन्छरन्ति कचित् । न | द््दैव सरव 
प्रचिद्यन्ति कामाः (२.२. ५), प्तं सवेगं स्यतः प्राप्य धीराः 
गृक्तामानः सवरेमवाविद्मन्ति' ( ३-२-५५ )- इत्यादिश्रतिभ्यः' | 

प्रकरणा | भपरथिययाप्रकरण हि प्रवृ न द्यक्रस्मात् मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति 

विरजस्य त्वापिक्षिकम्' " समम्तम् अपरविद्याकायं साध्यसाधनरक्षणं 
1. नं हि वातस्थानं संन्यासिनां च परिम्रहोऽस्ति॥ 

2. भयन्नव दुवयोना|चरादिमार्मशास्दाम्यां ध्यपदिद्यमानो मामः 
मू. भा. ४-२६-१ भारस्य परषटसूत्रपयन्ते माध्यं द्रव्यत ॥ गी. ८-२४. 

2. विरजा हनि छन्पुसः प्रयोग दति भावः ॥ 
र. भू. भा. ४4१३, १४. 

5, यद्यपि ब्मलोक धयानं पकरनो दिरिण्यगभस्थानम् , ठथापि तुस्य- 

न्यायेन सवं भादिष्याद्िताका भपि श्रष्युरादिष्धाया उत्फान्तानामुपासश्छानां प्राप्या 

भगरोपशटद्निता इति भयेन "सन्यलोकादौ हति नादिग्रहणम् । सुपुक्लानाडीद्रारा 
मत्यनोकगमनम् । नरना दारण ष्वर्तमोकरामनमिति धिषेषः ॥ चू-भा.४-४-९ 

¢. क. ^-४.१, 1. न त्वाव्यन्तिकमनभ्ययत्वमन्र ॥ 

४. णता दि सद्चामूक्तिमश्नव ब्चमापिरक्षणां ब्रुवन्ति ॥ 
40. अपररिधां परिपसाप्य हि "परीक्ष्य कोकान्" देष्यादिना परधिद्या- 

विषय भारभ्प्रन्यः | 
1{). विरजाः; प्रयारित' दध्यु पुष्यपाप्िधूतनमनत्यिन्तिकम् । पुनरपि 

फमरोतरेण सेमारमण्डप्राः ्तिसूजिषस्यादिति मावः ॥ 
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्रियाकारकफल्मेदभिने' द्वैतम् एतावदेव यद् हिरण्यगभप्राप्त्यवसानम् । 
तथा च मनुनोक्तम् स्थावराचां संसारगतिमनुक्रामता* ध्रह्मा व्रिश्रसजो 

धर्मो महानत्यक्तमेव च । उत्तमां सातिकीमेतां गतिमाहुमनीपिणः ॥* ` 

(मनु. १२--५०) इति ॥ ११ ॥ 

परविद्या गुरयुसेनैवावगन्तव्या 

परीक्ष्य छोकान् कर्मचितान् बाह्यणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्ठे- 
त्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्ह्मनिष्टम् ॥१२॥ 

विरक्तस्येव बरह्मन्वेषणाधिक्षारः-- 
३२. उअधेदानीम् अस्मात् साध्यसाधनरूपात्* सर्वसमात्संमा- 

राद्विरक्तस्य परस्यां विद्यायाम् अधिकारप्रदशनारथम् इदच्यते ॥ 

परीक्ष्य यदेतटरवेदायपरविद्याविधये स्वाभापिकापिद्या"कामक्र्म- 

1. व्ह्मरोकः साध्यः, विद्यासमुचितं कमं साधनम् । क्रि्राकारकफल- 
वर्जितमद्रेतज्ञानसुत्तरच्र वक्ष्यत इति भावः ॥ 

2. क्मफरोपन्यासाधर एव तु दादुकोऽध्याचोऽयम् । करर; कर्मदोषैः 
स्थावरत्वे वाचिकेः पक्ि्गतां मानसैश्वान्स्यजातितां (मनु.१२-९) निगच्छति 
हस्युक्त्वा साच्विकीं गतिमुपक्रम्येदसुक्तयुत्तमगव्यमिधानार्भम् । तथा चापरर्धि्या- 
न्तगैतमेवेतदिति भावः ॥ 

3. ब्रह्मा हिरण्यगमेः, विश्वसृजः प्रजापतयः, भर्म यमः, महान् 
महन्त्वाभिमानिनी देवता सूत्रात्मा वा, भन्यक्तम् भभ्याक्रत्रात्मा ॥ 

4 १-२-११, भा. मा. ३१ ; का. भा- १-1१-२०. माध्रनफरा- 
त्मकसंसारपरीक्षणमेतदुक्तं ततो व्युस्थानार्थम् ॥ ब. भा. ३-५-१4. 

5. अविद्या हि स्वाभाविकी, न स्वागन्तुकी । नेमर्गिकोऽय स्यार 
दस्युक्तत्वान् ॥ सू. भा. भव. 
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दोप्लुरपानुष् पम्, धपिव्रदरिदरोवन्तमेव पुरं प्रति विहितलात्" । 
तदनुषठानका्भूनाश्च छोक्रा मे दपरिणोरपमारगल्धणाः° फलभूताः, ये च 
विहिताकरणप्रतिपेधातिक्रमदोपसताध्याः" नस्तिर्ेतरक्षणाः, तानेतान् 
परीक्ष्य परतयक्नानूमानोपमानागमः" सर्वतो" याथास्येनावधार्थे लोकान् 
संसारगतिभूतान् , अव्यक्तादिस्थावरान्तान् व्याक्रताव्या्तुक्षणान् " 
वीलाङ्कुरवदितिरेतगोन्यिनिमित्ान्" अनिक्रानथरातसदससङ्ककान् कदरी- 
गभवदसारात् = मायामरीन्युदुकगन्र्मनगराकास्वम्नजठवुूदफेनसमान्" 
्रिक्षण्रपरध्यसाय" प्रष्नः क्रत्वा धप्रियाकामदोपप्रव्ितकर्मचितान् । 

1. यधा व्दिपक्रामोपन्रतः काम्यानि कमौणि, एवं सामान्यतो 
दष्टानिष्टप्ाप्तिपरिहारच्छारयाधिग्रादिदोप्रयनो मित्याम्यपि विहितानि॥ ्र.भा.१-२-१ 

2. मारगद्रय्रन लष्टयन्ते ज्ञाप्यन्ते प्राप्यन्ते चेति त्यक्षणाः ॥ 
+. क्ाीयकमोण्यप्यतिपाद्विदोपवल्पुरपषनिसाध्यानि किमु वक्तव्यं 

रौकिकदुयपनयुक्तजानकमाणि एनिमाभ्यानीनि । कर्मफकमृतेषु लयकेषु त॒ मुपदुःःख- 
तारलम्ये साधनमभृतधमाधर्मदोरतम्यतिमित्तम् , सू. भा. १-१-४१ न्र् मा. सव-॥ 

4. कमन्विता लाकर यधा प्रत्क्षेण एवं पुण्यविताभपीति प्रस्यक्षानु- 

मानोपमरतरयुलयुपवृहिनश्ररप्रा चेस्यधेः । भथौपस्यनुपलम्ध्योरन्यग्रवान्तभावो 
वेदिलथ्यः । प्रमाणसण््यायां द्वि भोष्यष्ठोरभ्य म निर्भरः ॥ 

+. पर्मप्युपसर्मम्याग्रमधः । मर्वततः स्वसूपस्त्रभाव्रादविनिष्रोरणमेवात्र 
पक्षणमिति भारः ॥ 

0. अष्याकृनमम्यकतम् , ब्रह्मदिम्यावरान्तं व्याकृतं प्यक्तम् ॥ 
7. ज्रीममष्यशम् , भवर प्यम् इति कायेकारणमावो यद्यपि तथापि 

बीनादुशुरो क्राद्वीतमिनि (ब. भा. १-४-५७) ब्रीजाद्ुरमन्ततिरविच्छिकनव याव- 
दुषिदयानाह्यमिषमि चात्र ॥ 

५, शौ. का. भा. २-३१., इ. भा. १-५८-२. भमित्यत्वासारष्वा- 

स्यन्यस्फोरणाम ज्थावराम्तण्ववणने कवूलीगममायाद्यपमानोपादानं च ॥ 

५. मायामय प्रनिक्षणप्रश्यसितं च यधाप्रतीवस्पेण, स््राह्मभूताक्षर- 
स्पेण तु परमाभयन्यष्वे कासःनीतत्वं च ॥ 
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धर्पधर्मनिवरितान् इत्येतत् । ब्राह्मणः । व्राह्मणस्थैव विरोषतोऽधिकरारःः 
सर्वत्यागेन ब्रह्मधियायाम् इति ब्राह्मणग्रहणम् । परीय लोकान् 

किं कुयीदिति उच्यते | निर्येदम् | निप्पू्वी विदिरतर पेराभ्यार्ः | 
वैराग्यम् आयात् । कुयीदिव्येतत् । स वैरागयप्रकारः प्रदरदते । इह 
संसारे नास्ति कथिदपि अछृत: पदार्थः । सर्वं एव हि ठोकाः कर्मचिताः | 
क्ङृतत्वाच्चानि्याः" । न नियं दिविद्रसीरयमिप्रायः । सम॑ तु कम 
सनियसेव साधनम् । यसमात् चतुर्विधमेव हि सवं करम कार्यम् उतसायम् 
आप्यम् संस्कारम विकाम वा“ । नातःपरं कर्मणां निपयरोऽस्ति" । अहं च 
नित्येन, अमृतेन, भयेन, कृटस्थेन, सचटेन, धरुवेणा्थन" र्या न 
तद्विपरीतेन । अतः कि हतेन कर्मणा जायासवहुटेन अन्थस्ताधनेन ! 
इति" ॥ 

1. ब्रह्मणस्ेवाधिकार इति केचित् । ` विरोषतः' इति धिरोषणादानात्त 
संन्यासमक्रे क्षच्रियवे्ययोरप्यस्स्यधिकारं इति सूच्यते तयोरपि बाधके राज्ञान. 
मतथ्रोः संन्यासोऽनु्तातो ददयते राजधर्मं (रा. ध. ६४-१४,१५) ॥ 

2. रोकेष्वनाद्र एव हि परीक्षणफरम् ॥ 

3. अभनित्यत्वद्योतनाय हि कमेषविततविोपणमिव्यभिभरायः ॥ 

4. कमेफर्ख उव्पाद्यस्वादिचातुर्चिध्य प्रस्थानच्रयभाव्ये तच्च तच्रोप्रचर्णित्त 
न 1 ॥#। 

ददेयते । ई. मा. अव; ते. भा- शिक्चावद्ल्युपसंहार ; सू-भा. १-१-४, षृ.भा. 

३-३-१. 
5. भविदोषोऽस्ति" हेति पारान्तरपेक्षया अयं ( घा॥ ) ञयायान् ॥ 

6. न स्वनित्येन कमैफलठेन दषटेनाच्छन वेग्यभिप्राय्ः । ई. भा. अव. । 

नित्येन ध्रुवेणेति विरोष्रणद्रयोपादान एथिवष्यादिषदःपेक्षिकनित्यल्ववारणाय । कामा. 
१-२-१५. 

7. अनर्थसाधनेनः परम॑पुरूषाथासाधकरेनः स॑मारापरकतयमाऽनर्धावक्नद्रा- 
करेण च ॥ 



१-२-१३) पररि गुयमुगवेनेवावगन्दव्या ३९ 

पटुद्सक्नणम् 

३२. पथं निविणाः भने, चिवम् , घते, निले, पदे गरत् 
द्वितामाय विदोगमातिगना५ स निक्रिमो व्राह्मणः गुस्मेव आच 
ठमदमदयादियेपत्तम्' मनिगन । शाद्वतोऽपि सातन्न्ेण ब्रह्म 

त्ानान्वेपण न कुमीम् दयेनन प्युरुमय' दृद्यरवधारण्फटम्" | समित् 
पाणिः समिताररीतटमतःण त्रोय -मल्यतनश्रनाप्रसंपरय त्रहमनि् 
रित्वा म्यकमायि कवञदूे प्रपर सिना यम्य सोऽपरं त्र्निष्ः 
जपमिष्ठः" (नपोनिषःः दति यरद" | न £ कर्मिणो त्र्ननिष्रना 

पर॑मवति" । कमान्मसुनिपोविगोधात् | सतं बुं विधिवदूुपसम प्रसाधय 
प्रच्छत्" आतर पस्य मन्दम ॥ १२ ॥ 

तम्मे म विद्रानुपमन्नाय सम्य 
केप्ररान्तचित्ताय शमाचित्ाय । 

येनाक्षरं पु्पं वेद मत्यं 
प्रावाच ता तत्तो व्ह्मविद्याम् ॥ १३॥ 

1. सथर सामान्यतो कनार्थि छि स्थनुमयपयेन्कालाशम् ॥ गी. भा. 
७.२. ५१. >. दहापमदूमादि' बा ॥ 

1, गणकम स्थयमन्वेषण नें कवाभियमः स्यात् , स्वभावतो यहिमुख- 
स्वाजनानामिनि भातरः ॥ 

+. श्रधिनयािद्धिन्यगुणोपश्णाभमिनरम् ॥ 

5. काम्वीयनस्तधदुद्ातामरभ्याथं प्नेच्रियष्वविहोपणम् + स्वयमवस्वदिन 
उपदरशसामध्य न स्थादिति मुजमाय पद्ठनिषटवयतित्वणम् 1 गी. ४३४. 

0. अये लपसि का वा्यर्धुण यङिविषटति, तदुवानुनिष्टति स एव हि जप- 
निष्ट, तपनि; इति जोष्यमै ४ 

7, भद धद्वत सदम् दनि प्रह्ययः क्रियाकारकफकमेदप्रस्ययमरुपषय 

जायते | वृष्ट्य त्रह्मसंस्थदादर्भान्यं फो २-२६-१.॥५ 

९. यृरुमकाभिगण्डन् दुरयवधारणफरे पृण्रत्िति ।॥ गी. मो, ४-३४. 
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अधिकारिरक्षणम् 
३४. तस स विद्वान् गुरह्वित्, उपसन्नाय उपगताय' 

सम्यक् यथाशाक्चम्* इत्येतत् । प्रशान्तचित्ताय उपरतदरणद्रिदोपाय' 
समान्विताय बाद्येन्द्रियोपरमेण* च युक्ताय । सर्वतो विरक्ताय इत्येतत्" । 
येन विज्ञानेन यया विद्या” प्रथा अक्षरम् अद्र श्यत्वादिविशेपणं तदेवा- 
क्षरं पुरषशब्दवाच्ये पूीलात्', पुरि शयनाच्च सत्यं॑तदेव परमार्थस्वा- 
माव्यात् ° अक्षरं च अक्षरणात् ' ° अक्षतत्वात् ` ` अक्षयतवात् ' * वेद 
विजानाति तां ब्रह्मवि्ां तत्वतः यथावत् प्रोवाच प्रव्रूयात् इव्यर्थः" | 

1. उपसदनम्, उपगमनम्, उपसरणम्, भभिगमनम्, उपसपणम्- 

दति पयोयशब्दा; ॥ 

2. शराखोक्तमेव परमा्थत्वम् । तद्परवचनमेव च सम्यक्प्रधचमम् । एत् - 
जरिर्वाहा्भतेव श्रोक्रियस्वविरोषणमुपात्तमिष्युक्तम् ॥ 

3. भमानिस्वादिसमन्विताय । भदुष्टं सुसंस्कृतं च मनो क्षानकेरणम् ॥ 
गी. भा. १३-७. प्रभरत्येकादशश्टोकं यावदुक्तम् भमानिष्वादि ॥ 

4. प्रशान्तचित्तायेति श्रमः प्रागुक्तः । भवर तु हामाश्वितायैनि दम 

उच्यते इष्यपुनरुक्तताये व्याख्येयम् । दमेऽप्यन्तःकरणनिग्रहो ऽपेक्ष्यत दति कृष्वा 

श्र इष्युपसरगेग्रहणमिति सेयम् ॥ 

5. सर्वतो बिरक्तयव हि शमदमादयः कास्स्यैन सिद्धधन्ति ॥ 

6. भ्र विद्या चः इति वा] पाट चोऽभिकः नापेक्षित ॥ 

स्वेन रूपेण पूणम् ; व्यापि । कतरि निष्ठा । घु, भा. ५-१-१. 

8. सर्वासु पूष जीवेनास्मना प्रविष्ट दत्यथः ॥ रू. भा.२-५-१८. 
9. एतदुनन्तरम् “भण्ययस्" दष्यभिक वा॥ न तु क्मफरादिचग्यावहारि 

सस्यम् दस्यथः ॥ 

10. क्षर संचरने इति धातोः ॥ 11. क्षि हिमायाम् दश्यसाद्ातोः ॥ 

12. क्षि क्षये इष्यस्माद्धातोः ॥ णवं चाक्षरण।दित्थनेनावयवान्यथापर्तिरूप- 
परिणामाभावः, भक्षयादिष्यपक्षथाभावः, भ्तस्वादिति बिनाप्राभावश्च वेद्रितष्य; । 

13. छन्दसो दिदूप्रयोगो षिष्यर्थे इति भावः ॥ 

= 



१-२-१३] परिदा गुरमुखनेवावसन्तम्या ४५ 

आचा्स्यापि अवै" नियमो" मन्न्याय॒प्राष्ठसच्छिप्यनिलारणम् मविचा- 
महोद्रभेः ॥ १३॥ 

दन्याधत्रणमुण्डकापनिषद्धाप्ये प्रथममुण्डके द्विप्तीयः खण्डः 
समाप्त प्रधममुण्डकम् 

1. भयमेवश्न ॥ 
2. इद च व्यहारिक्षप्टया 1 भाचा्यो हि नाम कृतस्य इति न 

विष्यः । स्वयमेव तु महाकशणपिरितो निस्तारयति सचिकरष्यानिति । द्रषटभ्यम् - 4 

मा.१-३-४ (परमकाकणिकेनाचार्भूण,बेदान्तिमहमियौ ताइपमानायाम् ।) छं भाः 

५-९४-२ (परमकारणिक्ं किमद्ह्ाप्मनिद् निमुक्तवन्धने गरविष सदा भासा 

दुनि ) मा. का. मा. १-१९ (यदा केवरन्ार्थतस्वाभिरेन परमकारुणिकेने गुरुणा 

,,.पतिद्ोभ्यमनिः }) ॥ 
¢ 
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द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः 
उत्तरग्रन्थवन्धः-- 

२५. अपरविद्यायाः समै कार्युक्तम् । स च संसारो यत्सारः' 

यस्मान्मूखादक्षरात् संभवति, यस्मिश्च प्रयते तदक्षरं पाष 

सत्यम । यस्मिन्" विज्ञाते सवैभिदम् विक्नातं मवति त् परम्ा 

ब्रह्मविद्याया विषयः । स वक्तम्यः इति उतरे ग्रन्थ मारभ्यते ॥ 

अधरं सर्वजगटुत्पतिप्रखयकारणम् 

तदेतत्सलं यथा युदी्ठात्ावकाद्विरफाशिङ्ः 
सहसः प्रभवन्ते सरुयाः। 

तथाक्षराहिषिधाः सोम्य भावाः 
प्रनायन्ते ततर चैवापि यन्ति ॥१॥ 

अक्षरख जीवोत्पत्तिप्रखयनिमित्तत्वम्- 

२६. यदपरविघयाविपये क्मफररक्षण स्यम् , तदापप्निकम्* | 
इदं तु परवि्याविषयं परमार्थसहप्रणल्यात् तदेतत् सत्यम्, यथाभूतं धिद्या- 

1. प्रतीतरूपेण तु कदरीगर्मवदरारः संसारं दृ्युक्ं प्राक् } परमाधरदरष्टया 

तु शक्षरसारोऽयमिति भावः । एतेन छयुन्यवादरद्विकक्षण्य वेदान्तदुदानस्य द क्षितम् ॥ 
2. गी. १५-१. 

3. (अत्त एव" इनि द्र्ट्यम् यस्मिभ्भिध्यतः प्राक् ॥ 

4. स्वर्रूपपःलमपेष्टिकं सत्यम् । मनुष्यलोकमृग्दवदुःस््ामिश्रितल्वाल् , 
कमोनुष्टानेनावद्यं पराप्यत्वाच्च । एवं क्षानसमुचितकर्मपलटमपि वहातो कपि. 
शूपमपेक्षिकसत्यमेव ; कद्पान्त स्थायिष्यात् । (धाभूतमरुवं रू "नममूनस्व हि 

भाष्यते (वि, पु. २-८-९७) हति स्मृतेः ॥ 
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विप्रस् । अव्रियाविपवन्वाच्चे जनृतमितसत्* । अलयन्तपरक्षवात्" 
कथं नाम प्रत्यभवन्" सत्यमक्षरं प्रतिप्येरन् इति दषटन्तमाह । यथा 
मृदी्ात् सृष्ट दीघा दद्धान्. पावकान् अम्रः, विस्वुलिङ्धाः अध्यवयवाः 
सहवशः अनेकशः प्रभवन्तं निगच्छनि सश्णः अयिर्लक्षणा एव," 
तथा उक्तरश्षरदतरोय विधिधाः नानादेहयोपाधिमेद्रम् अनुविधीय- 
मानत्वात् विविधाः ह रीन्य, भावाः जीवाः" आकाशादिवत्" घटादि 
परिच्छिलाः सुपिरयदाः । वददयुपाधिप्रमेद्रमनु भवनि । एवं नाना- 
नामख्यद्तदटोपायिप्रमतव्रमनु प्रजायन्ते | तत्र चैव तसिनेव भक्षे 
अपिपन्ति दणोपाधनित्यमनु विक्रयन्ते घरादिविरुयमन्विव घुषिर- 
मदाः । यथा जकार भृपिरनदीपरिप्रलपनिमित्ततयं घराद्ुपाधि- 
हमव", तेर लनरम्यापि नामस्यकरतेदेोपाभिनिमित्तमेव नीवोत्पत्तिप्ररुपर- 
निमिन्वम्* ॥ १ ॥ 
५ 

1. यथाभूनक्राभिनी द्वि जिथा नाम 

2. अ्रधिद्याकल्विनसामशपलङ्षणस्ताम् हवरत् कमफ क्ञानसमुश्ित- 
कमेक च अमुतत् , मूगनध्िकादरकादित्रम् ॥ 

५. गश्रपि बह्म निध्यापरोक्ष साह्लदषणा (षू. ६-५4-१) तथधाप्यक्ञ््टया 
अस्य्रन्तपरोक्षमिनि भावरः ॥ है. भा. ५ 

+ सोप्हमिन्पापयकमायर्थः। म पुनरिन्दिगोश्वरतवेन । प्रस्यक्षादिप्रमाण- 
म्याविशयकष्ाय् ॥ $. गा. २-१-११. 

1. मागक्षण्यव्र पनाम चिर्फुरिनिदकनमिति भावः ॥ ब्र. भा. 
^" ¶ , ४, 

| , अद्यपि जत्रा मोष्पद्स्त पथ परमार्थतः, भजल्वादिश्चतिम्यः, बष्या- 
नस्यष्ववाविश्रनिःपश्च, लयापि सालक्षण्यश्चोषनायेमुपानिप्रयुक्तमिदूं जन्म श्राष्यते । 
तधा च मिमरछम्तीव इवीपाष्दोदत इषव्यः ॥ सू. भा. २-३-१७. 

1. ाक्ःलादिवि' इनि पासन वश्रत्ति स एव प्राहः ॥ 
+, भे श्वाकाशम्योन्परिरिव सुसषश्या । धटाषपाधीमामंप्याकाशादचो ` 

त्पक्षिरिस्ययि वषटव्यम् ॥ गौ. का. भा. १-३. 
„ ५, स्यत ओन अन्यद्यस्मात् । उपपादिते चेतत् गौडपादीयद्धिव. 

प्रकरे ॥ 
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दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः 
सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणो ह्यमनाः श्युभो 
ह्यक्षरात्परतः परः ॥ २॥ 

सर्वेविकाररहितमक्षरम्- | 
२७. नामरूपवीजभूनात्', अन्याहताछ्यात् स्वविकाराप्षया 

र ध क धि जिं (= अ त्र परात् अक्षरात्" परं यत्सर्वोपाधिमेदवर्जिंत" भक्षरसखव खदूपम् आक्रार्च- 

सेवे सर्ैमूर्तिवर्जितम् नेति नेति र. २-२३-६) इत्र" विदरोषण 
विवक्षन्नाह - 

दिभ्यः द्योतनवान् । सर्यञ्यो तिष्ठात् “ । तवि वा स्वात्मनि 
मवः° | अलोकिको वा" | हि यसात् भमूर्तः .स्वमूरतिविजिंतः*। 

1. 'अविद्याकस्ितात्ः इति नामरूपवीजयिदोषणे देम् । आन्मनेऽ. 
देतात्रसिद्धयर्थम् ॥ सू. भा. २-१-१४. 

2. विद्यया वाधो यावत्तावदव्याक्रृतं न निनद्यतीति तद्र यक्षरमित्युस्यते । 
गी. भा. १५-१६. तच्च सविकारापेक्षया परं त्रिकाटातीतस्त्रादिनि परमिति 

विरोषणस् ॥ सू. भा. १-२-२२. 
3. भ्याकृतान्या्रृतोपाधिमच्वेनेव ह्यक्षरः जगत्कारणभ्निनि कावरमिनि च 

ग्यपदिक्यते । सखतस्तु तदुभयविशक्षण्मेव ॥ के. भा. १-४. सू भा. २-१-२५ 
4. निरपाधिकेन स्न रूपेण सर्वथा निवरमेकमिति `भनि नसि? (भस्थूल. 

मनणु"- इत्यादिना अतदधर्प्रतिषेधेनेव प्रतिपादुयति श्राम् ॥ 
5. अपरपरकार्यनिष्प्रप्रकादारूपव्वान् द्विध्यम् । शिबु कान्धौ इनिभानः- 

रथौयुगमात् ॥ 

6. स्वमहिमग्रतिष्ठं हि तदक्षरम् । भप्रकालरूपम्यानान्मानः म्वम्याप्या. 

धारभूतं स्यं नित्यप्रकाररूपत्वादितराधारानपेक्षम् दति मात्रः ॥ छ. ७-२४-१, 

7. प्राकृते हि दिच्यमिस्युच्यते । प्राङ्नतस्म किकवस्नु विलक्षणत्वाद्रवक्षरं 
दिष्यमिति भवः ॥ 

६. अआकाद्रादपि सूक्ष्मतरत्वास्सर्वमर्तिवजित इैन्धुद्यते ॥ ध्रृ,२-३-३. 
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यः पूः पुरिवियो त्राः | दतो धूर्तः पुरपः" । समा्चभ्यन्तरः 
सह बह्माभ्पन्तरेण वनतं इति" | भमः न जाग्रते करुतशधित् सखतः | 
भन्यस्य जन्मनिमित्तन्य नाभावान्" । मध्र जल्गुदूदादेर्वीय्वादि 

यधा (वा) नभःमुरिमेद्रानां परादि" । सर्वभावविक्ाराणां जनिमूर- 

त्वात् तन्प्रतिपनेन स्वै प्रतिषिद्धा मवन्ति" | सवराह्माभ्यन्तरो ह्यज 
अतः" आत्ननोऽमृतनोदक्षगो '.वोऽमव इन्यर्थः", | 

स्वजीधधर्मवि्रजिनमश्वरम् 

२८. यथपि देलादुपायिमददपीनाम् अव्रिद्यावद्यात्ण देदह 
देषु" सप्राणः समनाः सन्दियः सविप्र दृव प्रत्यवभाते तल्मसादिः 

1. द्थ्य + २८१३. पुर्ष्त्दृभाप्यं (भा.म, ३४) तदिप च ॥ 

2. पलद्राङ्म जनि तरी ॥ 

1, सात्ाम्यरतपयध्यापक हर्य; ॥ 

4. स्वता तस्य' दनि (ग्रा) दले न समीचीनः खसो नजायते । निरव, 
वलवान्, निष्यसि वा्मस्यामाष्याो् । मापि परतः कूनश्ित् । लद्वितीयल्ाम् 
हृषः । सस्मोग्र॑लय पर्न ठन्पर्यसभत्राह्च ॥ सू. भा. २-२३-९, 

2. भ्योय्यादरिः . व्वाद्धिः हति खवा ॥ यथा वाय्त्राद्धिभिमित्ान्तरं धिद्यते 

जषबुददादिन्मनि, यथ्ादा पटादि भभःमुतरिरमेदुजन्मनि, न तथेह- इति व्यति 

पक्टास्तादानम् | नभःमुचिरमदृयदोपोनिक्रमपि जन्म साम्तोति भावः । उपा- 
धीनामधिद्याक सि दतष्वाम् । मायिकक नु जन्म जीवादस्मनां स्वीलते प्रागिति भावः। 
सू. भा. ६-२ ५१. 

0. शभादिभिवदिकारपनिवियाद्य भनि, धभते दिपरिणमतेस्पक्षीयते, 

विनदयरीव्ययमादुयादपि प्रदिदिद्ा मवन्तीष्यथः ॥ मी. मा. ३२०. 

7. अम्मार्मर्वस्यापकन्याव्स्वभाय्तः परवश्चाजः, तस्मादित्यर्थः ॥ 

+, शर. ४.५-२५. धत्रासूव््युनैामरसमपि संगृहीतं दष्टव्यम् 1 
लम्वकप्रमादुन्युधिनि या | धुव हनि दुटम्धनिस्य इत्यथः ॥ 

५. वहिश्डियमनःसयुषोऽहमितीयमदिद्याषणटिः ४ 

1/0. सरमरनि्यगापिद्विहमेषु ॥ 
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मदिव जकाश्चम् , तथापि तु खतः परमार्थष्ठीनाम्' अप्राणः । अविद्य. 

मानः क्रियाशक्तिमेदवान् (प्राणः) चख्नास्मको वायुः" यस्मिन् पौँ 
णः° | तथा अमनाः । अनेकन्ञानक्क्तिमेदवत् सष्रत्पाययात्मफं 

मनोऽपि सविद्यमानं यिन् सोऽयम् भमनाः । अप्राणो ह्यमगाश्च इति 

प्राणादिवायुभेदाः, कर्मद्धियाणि तद्विषयाश्च त्तथा च बुद्धिमनसी, बुद्धी 
न्दियाणि तद्िषयाशच प्रतिपिद्धा वेदितव्याः" । तथा" शरुखन्तर ध्यरायतीव 
टेखायतीव' (बृ. ४-३२-७) इति" । याच एवं प्रतिषिद्धोपाविद्रवः 
तसात् शुभ ॥ 

अव्याकृतादपि परमक्षरम्- 
३९. अतः अक्षरात् नामहूपबीजोपाधिरक्षितस्वषटपात् 

पर्वकायकारणवबीजत्वेन" उपलक्ष्यमाणत्वात् पर” तदुपाधिरुक्षणम् 

1. ्परमा्थस्वरूपरष्टीनाम्' इति वा ॥ यथावस्थितात्मद्टिः प्ररमा 
दष्टः ॥ 2. अध्य्रारिमको वायुः ॥ 

3. परमा्थच्ष्टया करीरं वा तद्धतक्षियाविरोषो वा फछषिद्रपि नस्मीस्यधेः । 

एवं ज्ञानक क्तियिद्विषयेभ्पि द्रष्टव्यम् ॥ 
4, सर्वबाह्याध्यारिमकभावसं्न्प्रतिपेधापलक्षणाश्रः प्राण्रमनःप्रतिषेध्र 

स्यथः ॥ , 9. व्यधाः इति प्रान्तरम् ॥ 

' 6. तत्रापि क्षानक्रियालक्तयुपरुक्षि्तसवेप्रतिषेध एत्र विवक्षित दूति भोविः। 
0. स्वानाष्मसंस्मरहितः । है. ८ । पतेन जीवत्वं स्वेथापि ध्मोम्नीष 

तरूमलादिक कल्पित मिव्युक्तं भवति ॥ सू. भा. १-३-२०. 
8. नामरूपवीजमच्याल्तभूतसूक्ष्मम् । बीजरूपोपापिकक्षितम्बरूपमक्षर- 

दाब्द्वाच्यम् ¡ भविधाकल्पि्तनामरूपरक्षणन टि खूपभेदन ष्याङ़ताप्याद्रतत्व. 
मक्षराख्यस्य बह्मणोऽपि (सू. भा. २-१-२५ : ब्र. भा. १-४-७ सस्यराफत- 
दराब्दविवरण द्र्टन्यम्) । कारणस्वेनोपरष््यमाण श्रह्म परं सर्वधिकारापिक्षया । हस्मा- 

दपि परात्परमन्याकृतोपाघेरप्यविद्याकल्पितस्वात् निरपाधिकमक्षरम् हष्यशः \ 

9. (कायकरण इव्यसाघुः पारः । यथप्याकाक्चधाय्वादीना कार्यकारण. 
मावः प्रतीयते तथापि भव्याङृतोपाधिकं वरह मूलकारणम् । सू. भा.२-६-१३, 
छा. भा. ६-२-२३ तमज रक्षत इष्यस्य भार्यं द्ष्टभ्यम् ॥ 

10. भतः; प्रं (तत्वम् इत्यधिकं वा ॥ अनपेत तु ॥ 
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अभ्याकताख्यम् शश्रे सत्रविकरारेभ्यः | तमान् प्रतः अक्षरात् । परः 
निरपापिक्रः पृम्पः इव्यथः ' । भ्रमन् तदाकाश्चाण्यमक्षरं संन्यवहार- 

विप्रम्" भोने नप्रोतन' ॥२॥ 
४०. कथ पृनरप्रागरदविमक्तं तप्येति £ उच्यते । यदिदहि 

प्राणादयः प्रायु्पतः पुय दु स्वने भस्मना सन्ति," तद्रा परप 
प्राणादधिना सिद्यमानिन" प्रापरािमष्यं भवन् । ततु तै प्राणादयः प्रागु 

रतेः पुमा इव म्ताठञा सन्ति" | अनोऽप्राणाद्धिमाम् परः पुरषः । 
गथा अनुलपत पूतर कतरो देवदतः | कं तै न सन्ति प्राप्ादय इतिः 
उन्थ्रते 

एतस्माजायते प्राणो 
नक, 0 क, [इ 

मनः मवह्द्रयाण च । 

ख बरायुर्ज्योनिरापः 
[थिवी (+ प्रथवी विश्य धारिणी ॥३६। 

1. दशय ये कार णण्वीपानिक म वानव्रमक्षरे दध्युक्तं भव्ति ॥ 
2, गसध्यवहारदिवयं' हनि पादाष्ुमे साधीयान् । भध्याङृसर्पमपि 

, श ४ { 9 

मुस्ययदति द्वमव । फायमभूतवविभाग्यवहारादनुमेयस्छ्रात कारणस्य । कायत्व- 

सव कारणल्यस्यापि मिध्याज्ञनप्नतिथतस्तरादिति भावः ५ सू. मा. २-१-९. 
4. शु. भा, ३. ८3, ८. त्षुश्रपरम् , लस्मिन्नेगरधपस्तमित्यथेः ॥ 

4, यथा पुरपः पूरवाःमना कस्श्येव प्राक्सृष्टेः, णर प्राणादयो यदि 
प्रामाद्वाप्पना सन्नि इश्वरः ॥ 

+, सस्थान" हनि का । पाहः । परमार्धह्ताऽपि सत्ता, ने तु प्रतीतिमात्र- 

रर्परणति भत्र: ॥ 
0. पूरय दुव स्मेनःस्मता पुनि नास्तिता पदि । सनिति "तदू इति 

घा॥ पाटे सवक नदृषटनपे दनः । धामुष्यनैः प्रागाद्रुमो पुरासनिव सन्ति, इदुःनी 
मपि सद्ास्मलां म् दती भोः ॥ . 

7. धिनु: पृष्ठो जयत ईति म्थाबहारिकं प्रस्ययं सिद्रषलछृत्य भयं 
दान्तः \ दरमाधजनिस्तु सक्रापि निषिध्यते । ट्वम् मौ. का. मा. ४-२२. 
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प्रादीनायुतपतिः अधुरादेव- 

४१. यस्मात् एतसादेव पुरुपात् नामष्परी जो पाधिरक्षितात्' 
जायते उत्यते अविधाविषयो* विकारमूतः नामधरेयोऽनृतासमकः प्राणः । 
धवाचारम्मणे विकारो नामघेयम्' (छां ६--१-४) अन्र्त* इति श्रलयन्त- 

रात् । न हितेन अविघ्ाविषयेण अनृतेन प्राणिन सप्राणत्वं परस्य" 

स्यात् । अपुत्रस्य" खमेव पूत्रेण सपुत्रम् । एवं मनः सवीणि च 

इन्द्रियाणि विषयाश्च एतदेव जायन्ते । तसात् सिद्धम् सस्य परपस्य 
निश्पचरितम्” अप्राणादिम्वम् इयथः । यथा च प्रागुत्पत्तेः परमा्थ- 

तोऽसन्तः, तथा प्रठीनाश्च इति व्रष्टन्याः" ॥ 
यथा करणानि मनश्च इन्धियाणि च" तथा शरीरविपयकारणानि 

भूतानि । चम् आकाशम्, वायुः बाह्यः" आवहादिमेदः' " ज्योति; अभिः । 

1. भचिद्याकदितनामरूपनीजोपरक्षितात् भव्याल्रततास्मनः । न तु 

निरूपाधिकात् शुद्धात् इत्यथः ॥ सू. भा. २-१-१४. 

2. भअविद्याबिषयविष्छारभूतः' ईति भा ॥ पराठतोऽयमेव वा॥ पष्टः 
साधीयान् ॥ 

3. नामसात्रदवात् अनृतम् इति भावः ॥ 

4 पुरुषस्य इति शेषः ॥ 

5. सपुत्र्यापि स्मरे सपुच्ष्वं नास्स्येव स्वस्ृ्टपुत्रण ; किमु वक्तभ्यम् 
अपुत्रस्येति भाव; ॥ 6. मुख्यदर्यैव ॥ 

7. खण्डादिममन्त्रोक्तरीत्याः षष्प्रभोक्तदिश्चाच (ध्र. ६९-५) सर्वमपि 
भक्षरपुरुष एष प्रीयते । इत्थं च यदादौ न्ते च नास्ति मभ्ये भातमपि तदुररत- 

मेवेति युक्तम् इति भावः ॥ गौ. का. भा. २-६. 
8. चखयुक्तो वा ॥ पाठ एव युक्ततरः; मूसानुसारिशात् ॥ 

9. भन्तबौद्यः' इति जा ॥ पाठे भन्तः" इुव्यभिकमनपेक्षिखम् ॥ 
10. आवहः; प्रवहः, उद्वहः, संबहः, विषदः, परिवहः? परावष्टुः- हति 

पक्षया भिन्न इस्यथेः ॥ मो. ध. २२८-३६) ५२. 



२-१-४) भक्षरे सवजरादरुम्पज्निप्रल्यकारणम् ४९ 

आपः उदकम् | प्रथिवी ध्री चिश्रस्य सर्वस्य धारिणी | एतानि च 

एब्दभ्पदीरूप्रमगन्परोच्तमोपरगुणानि पूर्वपू्षगुणसदहितानिः एतसादेव 
नायन्ते ॥ 

अतसदन्धः - 

४२. संक्षपनः प्रविद्याविपयरम् अक्षरे निर्विषं पुरुषे सत्य 
दिव्यो ध्मूर्तः' (२ १.२) इन्यादविना मन्तरणोक्तवा पूमस्तदेव* सिरोषे" 

निम्तरेण वक्तत्थम् इति प्रवधृते । संक्पचिन्नरोक्ते हि पदाथः सुखाभि- 
गम्यो भवति मूत्रभाप्योिप्रदिति' ॥३॥ 

(धा चश्षुषी चन्द्रसूर्यौ 
श्रात्र बावृत्ताश्च वेदाः । 

पायुः प्राणो हदयं विश्वमस्य 
पद्यां प्रथिवी दयप मवभूतान्तरासा ॥४॥ 
1. मृषमाणि भूषात प्रप्रममुष्पद्यन्ते । भनन्तरं तासां त्रिवृतं पितृत 

मककामन्धरादिति पद्मीकरणोापलश्नणाप त्रिषृत्करणशरतेः पज्चाह्मकत्वम् अवगम्यते › 
तत एकेकन्य प गुण्य वःतानमन्यक्र । कथमिह पद्चीकरणम् अनाद्य प्रथमसमे 
एव धाकाशस्ये कगुणस्य श्रामो गृणे नैत्रवक्ियुणस्वम् दश्याद्यच्यते १ - दध्या. 
क्षिप्य "मृतम लाश्व्याभावद्यातमाय प्रक्वियान्तरं न विध्यते" इति रीकाकारः 
ममाद 1 पप्र. भा. ६.४. त. मा. ३-१ इष्यादिभाष्येष्यपि पपेव प्रक्रिया 
रद्य इति भाध्यविर द दीकाकास्मवमिति प्रनिभानि । बिन्तरेणोपपाद्रिता खासा. 
भिर्या प्रक्किया तैजिनयभायव्यालयापामिनीह विरम्यते ॥ 

+, कक्षम ॥ 
५. यद्यजते कथरम् भन्नरादुव आयते. अत्रो न किमप्यक्षरायति- 

रकेण विद्यत हलि प्रविधादुनाय प्रापादीमा विहोषेणोस्पक्तिः कथ्यत इति भावः ॥ 

+. द्िस्पो मुतः" इति सृश्रस्यातीयो मन्त्रः, रिषं मुण्डके "पुरुष एवेदं 
भम्ः (२.१.१५) हनि ददुः भात्यश्थानीभमित्यभिप्रायः ॥ 
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अक्षरादेव विराद्ुत्पत्तिः - 
४२. योऽपि" प्रथमजात्" प्राणात् हिरण्यगमात् जायते 

अण्डस्यन्तर्विरार् स तच्वान्तरिततयेन रश्यमाणोऽपि" एतसादेव पुसपात् 

जायते एतन्मयश्च* इत्येतदथमाह । 
तं च विदिनष्टि - अमिद्योकः । सौ वाव लोको गातमानिः' 

(छ. ५--१) इति श्रतेः । मूध यस्य उत्तमाङ्ग दिरः । चश्रुपी 
चन्द्रसूर्यौ" । चन्द्रश्च सूर्यश्च इति चन्दरसू्ा । यस्यः इति सयत्र भनु 
पङ्कः कर्तव्यः, अस इत्य पद वक्ष्यमाणस्य श्रस्यः इति विपरिणामं 
करत्वा" । दिशः श्रोत्रे यख । वाक् विवृताश्च' उद्धादिताः प्रसिद्धा वेदा 
यस्य । वायुः प्राणो यश्च । हृदयम् अन्तःकरणं विश्व॑ समस्तं जगत् 
अस्य | यस इत्येतत् । सये हि अन्तःकरणविकारमेवर* जगत् । 
मनस्यवे सुषुप्ते प्ररयदशनात्" ° । जागरितेऽपि तत एव अथिचिष्फुटिङ्- 
वद्विप्रतिष्ठानात्" ` । यस्य च पद्यां जाता परथिवी । एष देवो विष्णुः 

1. भ्योदहि' वा॥ 
2. (पएदस्माज्ायतेः इति प्रप्रथ हिरण्यगमजन्मोक्तम् । तस्माजाग्रमानोः 

विराइप्य क्षराख्यात्पुडधरादेव जायते । अश्षरस्यैव हिरण्यगर्भरूपापक्चस्य तस्कारण्त्या- 
दिस्परथः ॥ 

। 3. िरण्यगभंतयन व्यवहितव्वेनावभासमानोऽपि । णत्रमभरेऽणि प्स्व 
कायस्वं सर्वस्यापि जायमानस्य बोध्यम् ॥ 

4. पुतदुनन्यो वस्तुत एतदरूपश्चतयशः ॥ 

5. .आ ॥ वा ॥ पुम्तक्रयोनास्त्यये शाब्दः । अपेभ्षितस्तु ॥ 

6. विश्वमस्य इष्यत्र ‹ जस्य › इसपर स्थाने ‹ यस्य ' हनि परदिलच्प्रम् । 
तथाच य एवं विरषणकः स एष चिराडपि एतस्माद धश्वराध्यान् पुरान 
जायते इत्यर्थः पर्यवस्यतीति भावरः ॥ 

7. चकारयुक्त एव पाठो मूत्यसुपारी ॥ 
8. द्र्टव्य्मधस्तात् -अस्यः पदस्य रिपणप्र् ॥ 

9. शिकार एवः दति भाव्यम् › विकारम् दस्यैव नु सुद्धितपुम्तफेषु दयते ॥ 
10. मनसि ख्य गते जगतोऽनुपलम्भादित्यश्रः ॥ गो. का. भा. ३-३१. 
11. सुप्ते मन आत्मन्येव प्रीयते शक्ष्यवरोय ग् । जागरिते पूनस्नम्माद्रव 

विप्रतिष्ठते ब्रु. २ १-२० 1 दृष्तः मन प्वेदुं जगरिस्ययिप्राय्रः ¦ शयी का मा, 
३-२३१ ॥ 
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अनन्तः प्रथमदाररी ` त्रलोक्यदर्ोपाधिः सर्वेपां मृतानाम् अन्तरात्मा । 
पट सर्यभूतपु द्रा श्रौता मन्तो विज्ञाता सर्वक्ररणालाः ॥ ४॥ 

+ ५४५, त 

तम्मादयिः मामिधो यस्य सयः 
भ माः एर्जं (१ ओषधय ५ ¢ 

मोमायर्जन्य  परथिग्याम् । 
पुमात्रतः मिति योषितायां 
घ + # प्रजा रै + 1 हीः प्रजाः पुरुषात्सप्रसूताः ॥ ५॥ 

अक्षगद्र् प्रजामृष्टिः 

४५. पािद्रार्णः च ग्राः संसरन्ति प्रजाः“ ता अपि 
नाद्व पदधा धर वायन्ते दृ्युच्यते ॥ 

मतान पर्सात् पुराय प्रताव्रश्नविरोषष्टमोऽमिःः । स 
विध्यते | मयधो वन्य सूः | समिध दरव समिषः | सूर्येण हि चरोकः 
स्विन्यं । तनो 1. वरलोक्रप्नः" मिष्या सोमान् पजन्य द्वितीयोऽभिः 
संभवति ! मनसाथ पनस्यते जओवधयः पृथिव्यां संभवन्ति । ओषधिभ्यः 

परया दुताम्यः उ्दानमूताम्यः । पुमान् अनिः रेतः सिश्चति योपि- 

1. मये प्रस प्रषः सम पुरपृ उस्यते । भादिक्रतो स॒ भूतान 

मद्य समवरतत + {1} हनि स्यूतः ॥ 
2. स हि पापानां सरवभून्यनामध्यान्ममयस्थितः । उपाधिमेददिव तु 

प्राणधियनेतिदः पू भा. १.२ २६. भा. १-६. 
4. शन्तम (फ, ५-४ + लाद्यं ५.-९- २ पयेन्तम् ) बृहदारण्यके च 

(नर, ६ २.५ आरभ्य ६.२.११४ पर्मस्ततर् ) उपवर्भिसा पद्वाभनिषिद्यो । तक्र च 

सदन्यगृथिवीपूस्पयोितु पदचन्यसिहटिशचविता 1 तद दररिणेतयधेः ॥ 
4, नर यद्यनि प्चाप्निविुः किणि एव प्जस्यूवाश्या नेतरे । तथापि 

सद धनि प्रता पुस्वातुव परजायन्ते । कमिणस्तु गृहीताः प्राधान्येनोपरक्षणारथम् ॥ 
3, श्रता सत्ाथतिष्सते तादस्थाननिरोषरः ॥ 
), प्थ्टाकावपनः' हतिजो॥ 
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तायां योषिति योषामनौ धियाम् इति । एवं क्रमेण बहीः बहयः' प्रजाः 
ब्राह्मणाद्याः पुरषात् परसात्' संप्रसूताः सम॒दन्नाः ॥ ५ ॥ 

तस्मारचः साम यजू ध्पिरदीक्षा 
यज्ञाश्च सवे क्रतवो दक्षिणाश्च । 

संवत्सरश्च यजमानभ्र खेकाः 
सोभो यत्र पवते यत्र सूयः ॥ ६ ॥ 

क्रियाकारकफलात्मकं स्वमपि परुषदेष ~ ` 
४५. किंच करमसाधनानि फरानि च तस्मादेव“ इत्याह । 

कथम् १ तसात् पुरुषात् ऋचः नियताक्षरपादावसानाः गायन्ाद्धि- 
च्छन्दोविशिष्टाः" मन्त्राः । साम पाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिकं च" स्तोभाद्वि- 
गीतविदिष्टम्” । यजूषि अनियताक्षरपादावसानानि वाक्यररूपाणि | 
त्रिविधा मन्त्राः । दीक्षाः मौड्याद्विरक्षणाः कर्वृनियमविद्रोपाः" | 

1. बिभक्तिष्यस्ययेन ॥ 

अध्षराख्यात् परमपुरषात् ॥ 
यथा प्रजाः कमैकश्येः, तथा साधनानि, फलानि चेत्यशः ॥ 

तस्मादेच पुरुप्राखजायन्ते इति रोषः ॥ 

- गाग्रत्री, उष्णिक्, च्रिष्टुपप्रशनिच्छन्दोविदिष्टाः ॥ 

0. हिङ्कारप्रस्तावोद्धीयधरतिहारनिधनाय्याः पञ्च मन्यो भागा अव्रता 

यस्य तत् पाञ्चभक्तिकम् । छा. २-२-4१; रिष्ारप्रम्नातरायुद्रीधप्रतिहारापदधत्र- 

निधनाख्याः सक्त भक्तयो यस्य त्माप्तभक्तिकं साम । छं. २-९. 

7. स्तीमोऽदीनाक्षरविरोष्रः हाउकारहाहृ्छारादिः । शां. १-१२-१, 

२: ३। स्तोभादीति बहूवीहिः ॥ “ गीतिचिरिष्रम् ' बा. । द्रष्टय्यं माम- 
लक्षणम् शा. भा. २-१-३६. 

8. कमंप्रका्ञकाः इति शेषः ॥ १-२-१. भाव्ये ` मन्त्रषु कर्माणि ' 
इत्यस्य व्याख्यानं दष्टव्यम् ॥ 

9. मीन्जीवन्धाद्रयो दीक्रा्ाव्दुच्राच्याः ` दीक्ना मौदयादिसश्षणा कन 
नियमविरेषा › (आ ॥) दयनोऽयमेतर वरीयान् पार ठनि भानि ॥ 

(~ + € ९ 
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परनाश्च सर्व अभिटोत्राद्रयर : | केतवः सरृप्राः | दक्षिणाश्च एकगवाद्या" 

अपरिमितसर्ववान्नाः' संवनसम्ध कालः कर्माङ्गमूतः । यजमानश्च करता | 

रोकाः तस्य कर्मफ़लभूताः । ते विरप्यन्ते" ~- सोमः यत्र येषु रोकेषु 
प्रते पुनाति रोकान , यत्र गरेषु मू्रमतपरति च | ते च दक्षिणायनोत्तयायण- 

मार्गद्रयगम्या विद्रिदविद्रन्कनृषटमूनाः" ॥६। 

तस्माज देवा बहुधा मंप्रसूताः 
माध्या मनुष्याः प्रहावो वरयामि 

प्राणापान त्रीहियवो तपश्च 
ज ¢ पिं 

श्रद्धा मत्यं ब्रह्यचयं विधिश्च ॥७॥ 
कमी ङ्गन्यपि परपान् 

५९. नम्माज पुस्पान् कर्माहभूलाः देवाः वहुधा वश्वादिगण- 
मदत" संप्रसूताः सम्यक् पूताः | स्याः देवविरोषाः । मनुष्याः 

फमालिद्नाः' । पतः अम्मारण्याः | वयसि पक्षिणः । जीवनं च मनु- 

1. पशुवन्पनाय दधूणावि्षो यूपः । यद्ककाप्दनाच्र यूपरदहिता एव्र ग्राह्या 
प्यः ॥ 
+ ५. ^ फक्त कद्परिमिन् ' (जा) हनि पादपेन सोधीय्ामय प्राठः ॥ 

<, विश्वा सय पमो; सत्रस्वदन्निणा ॥ 
५, भ्थत्रंप्य .., भषेवि ' का 

2. श्िकसि उपासकाः, अदिद्मम्तु किणो विवक्ित्ाः ॥ दक्षिणायनेन 
ससु धिन् उपोक्द्रःपरिः, जरायपनन् ब्द्मोकश्राधिः | यद्यपि मवैमपि ्रिव्राकारक 
फरान्मन परदाय अयति नथोवि श्ोद्लीयाग्येव कियाकारकफरन्यत्र भनु- 

फ्रान्नानि। पाया रदादिन्पुककम् ॥ 
८५. वपते. र, सदा एष्काद्का, सदव सप्त, भादिष्याश्च द्रागतरा इष्येवं 

गणम; 
7. अनुत्या कि कमोचिटतः । पशाहीमां सत्र सामयी प्रभवान् । शरू 

न , | (1 नौ 

नामथनागिषामि पण विजानन् ' गना. २.३२ इतिश्रूनेः, तं भा. २-१. 

मनुत्यतष्दुन जह कमानिकूना कव विवह्तिता इति भावः । गी. मा. ४-११. 
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प्यादीनां प्राणापानौ । ब्रीहियनौ हविरो । तपश्च काङ्ग पुपसंस्कार- 
रक्षणे, स्वतन्त्रः च फलसाधनम् । श्रद्धा यसूर्वैकः सवेपुरपाथसाधन- 

प्रयोगः, चित्तप्रसादः आ्सिक्यनुद्धिः । तश्रा सत्यम् अनृतचजनम् , 
यथामूतार्थवचनं च अपीडाकरम्* । ब्रह्मचयै मेशुनासमाचारः* । विधिश्च 
इतिकर्तव्यता ॥ ७ ॥ 

सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् 
सप्राचिषः समिधः सप्र होमाः । 

सप्र हमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्र सप्त॒ ॥८॥ 

इन्द्रियाथविज्ञानान्यपि पुरूषादेव भवन्ति - 

४७. किं च सप्त शीधण्याः' प्राणाः तस्मादेव पुरुषात् 
प्रभवन्ति | तेयं च स्तार्यिपः दीप्तयः स्वविपयावद्योतनानि" । तथा सप्र 

[~ 

समिधः सप्त विषयाः । विपयेहि समिष्यन्तेः प्राणाः । सप्त होमाः 

तद्विषयविज्ानानि । श्यदरख विन्नाने तलूहोति' (तै, ना. ८०) इति 

1. परयोचतं ब्राह्मणस्येस्यादिकं करमां तपः । षानग्रस्थानां भ्यलन्प्र 
फरसाधनम् ॥ 

2. श्रद्धायुक्तस्य कर्मणो वीयवत्तरल्श्रवणान् । छां. १-१-१०. 

3. पीडाकरं तघ्य्चनमपि स्पाज्यमिति भावः ॥ 

4- स्मरणाद्यष्टात्रमशुनल्यागः ॥ 

9. ग्द्रेश्रोत्रे, दवे चक्षुषी, द्रे नासिके, एका धाक् ' इनि सद द्वीर्ण्या 
द्ानुकान्ताः ते. सं. ५-१-७। चत्वारोऽपि मन्तः स्यानसेदा्तु स्च गण्यन्ते, 
न तु संतेवेलयभिप्रायेण । एकाद््ोव तु प्राणा इनि निर्धारितम् गरामे (२-४. ६, ) 

0. ^ स्वस्वविषयावध्योतनानि ` इति बा ।। 

7. समिध्यन्ते भामिरिति समिधः दति भ्युत्पत्तिः सृवितात्र |! 
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्रयन्तरात् । किंच सि दमः रोका इद्धिधर्थानानि येषु चरन्ति 
पृबरन्ति प्राणाः इति व्रिशषणरात्* | "येषु चरन्ति? इति 

प्राणानां विरेषणमिदे प्राणापानाद्विनिवृ्यर्थम्ः । गुहायां शरीरे 
ह्ये वा स्वापक्राटे' दोग्तं इति गुहायाः । निहिताः सापिता धात्रा 

मक्त सतत प्रतिप्राणिमदम्" |] 

मराति च भन्मयाजिनां" तिद्रं कमणि तस्साघनाति कम- 

फलनि च भविदृषं वे कमोमि नन्माधनानि कर्मफलानि च स चेतत् 
परमादेव पुर्णात् सवनाव" प्रसूतम्" इति प्रकरणार्थः ॥८॥ 

अतः ममुद्रा गिरयश्च मूर्वे 
म्म 6 +: मेन्धव् ¢ ध अम्मात्स्यन्दन्ते मिन्धवः सर्वरूपाः ! 

+ ॥ | 1१ 

अतश्च मत्रा जाप्या रसश्च 
॥ चतं भ ॥ र 1 राः 

यन॑प मृतम्तिषते हन्तरासा ॥ ९॥ 
). भ ॥ प्रद् - सहम् ` इनि मृन्. गमि हनि भाष्यम् । चा॥ 

एठेनु उभयत्र "सिय ह्य 1 
2. दुन्द्ियमेयरणनिनु्ाममिभ्यानि स्ता दृह स्थानान्येवेति गम्यते । 

तनु याद्या हनि ॥ 
1, "प्रोणा यपु करसन ' हनि ॥। 
4 नहि पापानद्यो सीम्यस्थनिषु चरन्ति ^ प॑यूपस्थेऽपानः ` 

धर. ३ ^) दष्योटिन् स्ानानम्तिषू तैत शमरवगन्नाते ॥ 
५, आयस्तामो हि कैरणानामनकस्यापारनिमितग्यानानां स्वापकाले 

प्राणद्रता भवसि | ऋ. भा. ६-८4-4. 

0. "यद गन ' इनि दीप्या ' प्रनिप्राणिमेदुस् ` हेति 1! 
० धयं ममाह सन्यत ` (शन. धा ११-२२-१६) इत्यात्म. 

सस्यम् निष्यकमकनार भागदपासिनः य दुतयातिभ्या विहाषिताः ॥ (रात. अ 
११२२.१४} 1 श्रु ना. 3.3 अतर 

२ १ 1 ५६; प्रप्ानाद्चतमाद्न प्रमूतमिनि सचना विदोषणम् ॥ 
" कतः पृडदादुरयनिरिकषद् ' हति हषः । 
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सथुद्रादिबाह्यवस्तून्यपि पुरषादेव - 
४८. अतः पुरषात् समुद्राः स्व क्षारा्याःः । गिरयश्च 

हिभवदादयः" अस्मादेव" पुरुषात् स्वे । खन्दन्ते क्षवन्ति ग्धाः“ 

सिन्धवः नघः सर्वरूपाः बहुरूपाः । (अतश्च) असदेव पुरुषात् स्वा 
ओषधयः व्रीहियवाः । रसश्च मघुरदिः पटूविधः । येन रसेन" भूतैः 
पञ्चभिः स्थुरैः° परिवेष्टितः तिष्ठते तिष्ठति हि अन्तरात्मा लिङ्गं सुष्ष्म 

शरीरम् । तदू हि अन्तराले शरीरस्य आत्मनश्च आस्मवत् वर्तते इति 
अन्तरामाः ॥ ९ ॥ 

सर्वमिदं पर्ष एव 

पुरुष एवेदं विश्वं कमं ` 
तपां ब्रह्य परामृतम् । 

(५ (५ + # 

एतदो पेद निहितं गुहायां 
५ (क थ् (~. 

सोऽविदयाग्रान्थ पिकिरतीह् सोम्य ॥ १० ॥ 
ख्वगेषचुुयतपिदधिकषीरनलाणेवाः ॥ 
हिमवत्पारियाच्नमख्याद्याः ।। 

८ अतः ` इत्यस्यैव व्याख्यानमिदम् । 
गङ्गायसुनासर्वस्यादूयः ॥। 
नानादिक्कगतिरूपाः ।। 

ददै ठेखकप्रमादास्ुरितमप्यषैक्षितम् ।। 
रसेन ह्यपचितं लिङ्गम् ।। '्योऽणिष्टस्तन्मनः' हति श्रतेः । शरं. भा. 

ब \ 

@ >> ® ९ 

६-५-१. 
8. स्थूष्ानि भूतानि पञ्चीङृतानि । त्दतवेशोष्याक् तत्तदस्य लभ्ते । 

यथा स्थूलषथिव्यां प्रथिव्यश्ाधिक्ये स्थुः्ाश्प्सु जवाधिक्यमिव्येदम् । सू- भा. 
२-४-२२. 

9. यथा स्थुरक्षरीरेऽ्यन्तप्राकतानामास्मदुद्धिः) एषं मध्यमङ्खद्धीनां 

लिङ्गश्चरीरे उन्तमयुद्धीनां स्वास्मन्येवाध्मबुद्धिः ॥ 
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एवं पृस्पात् सवेमिद्र संपरमूतम् । अतौ वाचारम्भणं विकारो 
नाममरेयम् भृतम् । प्रसप ईन्यव सन्यम् | अनः -- 

८२. पसप पनु चिच सर्वम् । न विश्च नाम पुरषादन्यत् 

किश्िदमि । धनः यदुक्तं लदनदुमिदटितम्" ' कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 

मर्रमिद् विज्ञानं भवति" (१ १.३) इति । एतसिन् हि परसिन् 

आमनि सवन्मरणे* पूरय चिञ्ाते पद्य एद विश्च नान्यदस्तीति विन्नातं 

मवर्तति । छ पुनर विश्वमिति ? उच्यते । कर्म अथिदोत्रादि- 

लक्षणम् । तपः माय ' नन्त फलम् भन्यन्* । एतावद् हि इदं सर्वम्" । 

तचचनद् व्रणः कायम् । नमान् मथु त्रम परामृतम् । परम्" 
अमूलम् अमेव यो वैद निदितं स्थितं गुहायां हृदि सर्वप्राणिनां" 

मप्र सिञानाते, सविदधामरस्थि मनिथिमिव ददीभूताम् अचिद्यावासनाम् 

1. उकतायम् । किन्नु भगात्रो विशति पर्वभि विज्ञाते भवतीति 

पृष्ट. य्पुरुद एवेद स्मिष्युलरं तेनास्िन्. काम् क्ञातन्यमन्यक्ञाबरिष्यते दध्यु 
भवतीत्यभिप्रायः ॥ मी. ४.६९. 

2. मर्थकारणत्यमेष हनुः, तज्जान् सर्वकन्वप्राह्ती । कारण हि जाते कार्य 
कषाम भप्रसि 1 म्यक्तारण दृभति # 

+ शाम् पामान्यतः सव्रथिध्के जानम् ॥ 

५4. ज्ञामिमनतरं लून पकसभिप्रिलमिनि भावः ॥ 

2. मं हि कर्माशागकतटनफलष्थरनिरिक किश्चिप्रसि ॥ 

0. ब्रह्मष्यनिरिकमपरममूतम् । हद वु परमश्रतम् सभावे. 

मामूनत्यात् ॥ 
7. ब्रह्मवेद विश्वमिति जान परोक्षमन्र स विवक्षितम् किन्तु मद्यष्यगाप्मा 

भिश्ं वरहमवेदु सिनि ब्रह्मामभावज्ञानमेवेष्यमिप्रायः ॥ 

४. बुध्या लितया स्थिसमित्य्ः ॥ ते. भा. २-१. 
8 
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विकिरति विक्षिपति विनाशयति इह जीवन्नेव न उतः सन् ' हे सोम्य, 

प्रियदर्यीन ॥ १०॥ 

इष्याधर्वणमुण्डकोपनिषदधाप्ये द्वितीयसुण्डके परथमः खण्ड; 

1. भंद्ितीयग्रद्यार्मकानात् सधोमुक्तिम॑वनि । नतु कानकमममुश्चमानु. 

षटानादिव कारान्तरिता मुक्तिरिति भावः ॥ १-२-९) का. भा २.३.१४, १५ 

रु. मा. ४-४-६ ( बरह्माप्येतीस्यस्य भाष्यम् ) ॥ 
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द्वितीयमुण्डके हितीयः खण्डः 

अक्षराधिगमोपायः 

भाविः मनिरितं गुदाचरं नाम 
महत्पदमत्रेतत्ममर्पित्तम् । 

एलताणनिमिपच यदेतजानथ सदः 
मद्ररण्यं प्ररं विन्नानाद्यद्ररिषटं प्रजानाम् ॥ १॥ 

म्वविकल्पाम्पदस्बयंप्रका्ात्मरूपमक्षरम् - 
५०. अरुष" मन् भक्षं करन प्रकारेण विज्ञेयमिति ! उच्यते 

आविः प्रकरा" सत्रिहितम् वागोदुपाधि्िः । ̀  ज्वलति भ्राजति 
इति श्रल्यस्तयान् । शन्तादीन् उपरममानकन् अवभासते" । दवीनश्रवण- 
मनतविक्ान्ुपानिपिमुरानिनूत सन् सुक्षयते हद्धि सर्वप्राणिनाम्" 
यदेतत् आधित समिहिते मम्यक् स्थितं हदि तदू गुहाचरं नाम 

1. गऋपराद्याकाररहितं नि्विरोषमिनि यावम् ॥ सू. भा- ३-२-१४. 
2, स्वप्रकदामिष्यणः ॥ 

+ अआवभवापश्नमिवन्रभनायते । प्रस्मुवम्तु न शब्दथुपरन्धिविरोष 
धर्मवदरिनि भावः ॥ भू. भा. ४-२-२०); गी. भा. १६-१४. 

4, सधा ज युव ग्यदेप्रकावाचितन्ये जलस्रेकादिवद् उरष्टाषिरूपेण दह 
कायष्रपमधाति प्रविद्टनितरावभातते, सेनेव च देतन्यप्रकाशस्वभावेन रूपरस- 
गम्धादि वितानानि लोकः, यश्च वर्वास्तःकरणत्रादिलयाबस्थितं तदवाषरमिति 

विनियमन भावः ॥ प. भा, ४.९. का. भा, २-१-६३) करी. भा. ८-१९-४) 

दृ. मा. १.४ ५ 
1. अ्यप्रका ब्रद्न्ब्धः } ' लाधिः ` दुत्यस्यैव व्रहनेत्य्थकथनम् । 

भाविनूलम् ' इनि बा पोऽमवेक्षिवः ॥ 
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गुहायां" चरति इतिः दरीनश्रवणादिपरकरः । गुहाचरम् इति 
प्रह्यातम्” । महत् सर्वमहस््वात् । पदं पयते सर्वेण इति" । सर्वपद्राथं- 
स्पदसात्" । कर्थ" तत् ‹ महत्पदम् › इति ! उच्यते । यतः, अत्रे अक्षिन् 
ब्रह्मणि एतत् समै समर्पितं संपरवेितम्” रथनामाविव अराः । एनत् 

चरत् पषयादि । प्राणत् प्राणितीति प्राणापानाद्धिमत् मनुभ्यप्श्रादि। 
निमिषच यच्चिमेषादित्रियावत् । यच्च अनिमिषत् । चशब्दात्" । समस्त 

मेतत् अत्रैव ब्रह्मणि समितम्" । एतत् यदास्यदे सै जानथ! " हे दिषप्पाः 
अवगच्छथ तदात्ममूतं' भवतां सदसरस्वल्पम् ' ° सदसतोः मूतामूर्तयोः 

1. हृदये ॥ 
2. गुहायां हदि चरतीति गुहाचरम् । इति दक्रमः । ददोनश्रतरणादि- 

प्रकरिश्वरतीति इति सम्बन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
3. नामेत्यस्य व्याख्यानमिदम् ॥ 

4. प्रदयते प्राप्यते सर्वेण स्वाघाररूपेणेनि पदम् ॥ 
5. सर्वपदाधीनामन्रेव विकटिपतस्वादिव्यथः । पद्राधानापिनि प्रदानं 

तदुथोनां चेति वा अथः । द्रष्टव्यं मां. २ भाष्यम् । त्था च रज्जुरित्र सपद्रीनां 

यर्सवैविकस्पास्पदं तदक्षरमिति िज्ञेयमित्यभिप्राथः ॥ 

6. महत्पद मिति कथमवगम्यते ! 
7. ^ प्रवेरितम् ̀  इति 'सं रहितः पाठ; भआ॥ 

8. चक्शब्दादुनिमिप्रत् स्थावरम् इस्यपि दष्यम्, म्थाचरजकमा्पक्र 
सर्वमपि समर्षितमध्चरं व्यश्वराभायेव्यशः ॥ 

9. एतदाश्रयमेतत्प्रयुक्तपवरनिमश्चेव्यशेः ॥ 

19. रज्जुश्ुक्तिका्दिवत् सपैरजताद्रीनाम् एलदेव सर्वविकल्पम्पास्पदरुमिनि 
जनयेत्यर्थः । भरनामिच्शटान्तेन भक्षराधितं सर्वमपि वस्तुभूतमिति मा भृद्धुास्िरिनि 
, आस्पदम् ` ह्युक्तम् ॥ ४ 

11. भाहममूतत्वादेव सुचिक्ञे्रम् भरूपमपीनि भावः ॥ 
12. सवौत्मकमिव्यश्रः । अत्र र्मस्वनिधितमेव विद्यते तप्यन् , यश्च 

तथा न वर्तते तदसत् गुणभूतप् । भथा कार्यकारणे सदृयवी । तग्र कार्य 
नामरूपविोषवत्वात् सत्, भसन कारणमम्याङ्कनत् हनि मी. भा. ९-१९, 
तै. भा. २-७; इह तु भूतामूते भ्याकृताम्प्रातोभयसूपे धिवक्षिते ॥ 
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ललमयोः नदरयतिरेकणाभविात्' वरणे वरणीयम् 1 तदेव हि 

तव्य नित्यत्वात् प्राधतीयम्" । प्रद >तिरिकत विज्ञानात् भ्रजानाम्, 

हति त्वहिनन नब्रन्धः । धन. सकिकविजानागोचरम् दृदयर्थः' । यद्र 

वरि कलमे सर्वपर्िषु कषु । तदू टि णं ब्रह्म अतिशयेन प्र 

प्रोत्थाय | १ ॥ 

यदचिमद्यदणुम्योग्णु च 
` यम्मिशरिका निहिता लोकिनश्च । 

तदेतदक्षरं क्म 
म प्राणस्तदु वाद्यनः । 

तद्रेतत्मलयं तदमृतं 
तद्रद्धव्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 

मध्रयभूनेऽ्रे विचसमाभराने कर्तव्यम् - 

[ज यदूिमन् दीतिमन् । त्या हि आद्रियादि 

र्यत" दति द्वीनिमन् तश्र । किं च यदणुभ्यः दयामाकरादिभ्योऽपि' 

अ चमूम् । ना्दन् स्भेभ्यो्पि अतिशयेन स्थूरं प्रथिव्या- 

1. नभ्येव दनियवन्वादिष्य्भेः । सत एत्र सदुमिषेपरेन हर्नाप्यते ॥ 

गरी. भा. १३.१५५, श. भा. १..१, २-६-६ (गेति नेमि). 

५, श 19, 

५, प्रासा विजानात, दतिङ्िकमनोजश्यान् परं ध्यतिरिक्म् , भगो- 

चयम् इयः ॥ 
1. कछदिष्यलालिककिननु ध) निष्वादिनरयतोधासंपकतत्वात् दृष्यथः ॥ 

५, कारिष्यते तदुनुगृहीनच्युराविकमध्याह्म च तसय चैतन्य 

सवमेव हि भाषति । २-२.१०, भी. भा. १५१२. 

6. अरुभूना; सयामाक दयेव भतवम्त कवेः ॥ का. भा" १२.२१. 
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दिभ्यः | यक्षिन् लोका भूरादयः निहिताः स्थिताः" । ये च 
रोकिनः छोकनिवासिनः ! मनुप्यादयः । चैतन्याश्रया हि सर्व प्रसिद्धाः" | 

तदेतत् स्वाश्रयम् अक्षरं ब्रहम । स प्राणः“ | वरू उ वाच्छनः | वाक्च मनश्च | 
सवरीणि च करणानि तत् उ धन्तश्चेतम्यम्” । चैतन्याश्रयो हि प्रागिन्धि- 

यादिपर्वसंवातः” | ` प्राणख प्राणम्; (वृ, ४-४-१० ) इति 
्रयन्तरात् । यत् प्राणादीनाम् अन्तश्ैतन्यम् अक्षरम् तदेतत् सत्यम् 
अवितथम्" । अतः अमृतम् अविनारि" । तत् वेद्ध्यं मनसा 

ताडयित्यम् । तकिन् मनसः समाधानं कर्तव्यम् इत्यर्थः" । यस्मात् 
एवम् , हे सोम्य, विद्धि भक्षरे चेतः समाधत्छ ॥ २॥ 

धनुरीतोपनिषदं महास 
दारं ह्यपासानिरितं सन्दधीत ` । 

1. सयामाकादिभ्योऽणीयानिति परिच्छिक्चपरिमाणत्वं न दाङ्पमिण प्रथि. 
म्यादिभ्योऽपि ज्यायानिति च दब्द्बलादषटव्यम् । तेन कालाकाश्रावीनामपि घ्याप - 
कत्वाद्नन्तस्व फरुतीति भावः ॥ छां मा. ३-१४-३. 

2. , भ्रेतस्वमर्षितम् " इति पूत्मन्त्रौच्छन्यायेन स्थिताः ॥ 
3. सकर्जगजन्मकारणमक्षरमिद्युक्तं राक् । इदानीं तु सवेस्यापि म्थिनि- 

कारणमाश्रयमूतमपीद्युच्यते ॥ मी. भा. ९-४. 
4 स्वरूपेण ° भप्राणः ' प्राणस्याप्येतनन्यत्वान् दष्युक्तम् । इदानीं 

प्राणस्यापि प्रव्यगात्मखवात् भक्षरं प्राणः इत्युच्यते ॥ 
9. के. भा. १-२. 
6. संहतं हि परार्थमिति तदाध्रयभूत भक्षः चेतन्यं यदुं तद्रयापार 

हुष्यथेः ॥ के. भा. २-२) पए. भा. १-११. 

7. भ्राणादिस्कररुविकल्पास्पदृष्वात् न शत्यं तदिष्यथधः ॥ मां. भा. ५. 

&. यदि विकल्पसत्रमभविण्यत् वर्हि द्टन्टम्दरूपस्षाष्धिमाक्ष्यपि 

भभविभ्यत् । द्टस्यं ते. भा. २-१ भाष्ये सत्यशब्दूविवरणम् ॥ 
9. मनो हि यद्यत् पुनःपुनश्िन्तयति सरै वमाधीयते । धतः निरन्तर. 

चिन्तनेन मनःसमाधानं कर्तभ्यमिति ‹ येद्धध्यम् ' इत्यस्यार्थ हनि भावः ॥ 
10. `" सन्प्रयीत ' इनि भूरे भाव्ये च भा॥ 
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आयम्य तद्भावगतेन चत्तसा 
ट्य तद्धवाक्षरं मोम्य पिद्धि ॥३॥ 

रधर ्ैनोपाया यागः - 

८५२. कथ वद्धन्य्निति ! उच्यते । धनुः इप्वासनं गृहीत्वा 

आद्राय पनिषद् उपनिषत भवं प्रभिन्नः महाश्रे महच्च तत् अघल च 

महार धनुः" । नन्ति शमम् । क्रिमिसिषएमिति ? आह । उपाप्ानिरिते 

पनताभिध्यानेन नक्तम् । सम्द्तम् दरयततत्*ः । सन्दपीत 

मन्धातं कुदा [| सम्भा च श्रायम्य आद्प्य सेद्धियम् अन्तःकरण 

सविवयादू विनिन्ये" । ये पर वरते दा इले" । न हि 
हतेनैव धनुष आगमनम ठ मम्भत्रेति" तद्भावगतेन | तसिन् ब्रह्मणि 

अरे रद्य भादेना भावः नद्रनैन चनमा र्वं तदेव यथोक्तरक्षणम्' 

अनम् सोम्य पद्ध ॥२३॥ 

1. कोद्र एथ हि भोधमतस्वप्रतिपत्युपायसवेनोपनिषस्दपदिषटम् ॥ का 
1 २.१०, प्र, ५.२, नै. भा. ०९. ते. १-८, छौ. २-२३-३ 
ह, ५-१..१ 

2, शम्यते दिष्यते मात् हरे दषपय् धनुः ॥ 

4, नपिरताङिनतमम सर्वदोषगतं सततदशनसमर्भं मवति 

पापकस्य स्वित् । भनजिन्तममेषाच्रं सरतनूकरणे विवदितम् दति भावः ॥ 

५ श्नम् प्रषुलामाप्रिमिदरियाणो किवयदोपविन्तनेन निनिवतेनः 

पममोऽवि लपक्रनशनाद्विकिवतनसि भयसनकाय्देन निषक्धितमित्यमिप्रायः ॥ 

गी. मा. ६.२५, २६९; नौ, क. १-४. 

1, ब्रदाभ्दषादनाधमेव इन्परियादिनिवसेनम् , न तु केवरम्रत्याहा- 

पम् ॥ गी. ४.६०, ९१ 

¢ थाश दवाः कृते न सम्भवतीष्यक्नोतरमि 

५ १ काश; संनिहितम् ^,  पषुर्थि्मत् इत्यादिनि) मथालक्षितमिस्यथः 
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५ 

प्रणवो धनुः शरो द्यामा 
रह्म तष्यमुच्यतत । 

अप्रमत्तेन वेदध्ये 
दारषत् तन्मया मवत् | ७ ॥ 

५३. यदुक्तं धनुरादि तदुच्यते । प्रणव ओक्कारः धनुः | 
यथा इष्वासन रक्ष्ये शरस प्रवेशषकारण तधा आत्म्रस्य भक्ष् रक्षय 
परवेशकारणम् ओङ्कारः" । प्रणवेन हि अभ्यस्यमानेन" संम्कियरमाणः" 

तदारम्बनोऽप्रतिबन्धेन' अक्षरे भवतिष्ठते । यथा धुप अस्तः 

इपुरुक्षयेः अतः प्रणवो धनुरिव धनुः । शरो हि भस्मा उपाधिरक्षणः' 

1. ददं तदिति विषेषेणोच्यत हव्यथः ॥ 
2. मां. १२. ' संविशव्यात्मनाऽसप्मानं य पए घेद् ̀  ॥ 

3. भभ्यातश्न देवा । भोङ्कारारम्बनेन तदाविरितश्रह्यभावचिन्तितेन 

फारान्तरे लोकान्तरे मुक्तयासादनार्थ तद्धावनारूपः , भः प्रारषाच्यमह्यवस्तरु- 
विमरंनसामथ्यार्थं तन्मात्राक्रयनधिमशंनं चेति । मत्र चिचारासम्थस्य प्रणव. 

रटम्ब्य ब्र्धैकल्े चित्तसमाधानं कममुक्तिफलपुपदिष्टमिति स्याख्याकारः । तदृसत् । 

परविद्याधिकारात् । भद्टफटगमकश्लब्दाभावराच्च । माण्टूक्योपनिपष्ुपदिषट- 
विधया मक्षरप्रह्युपाय एव प्रघान॑त्तया निदिष्ट इति युकसुर्पश्ष्यामः । प्रभरे (प्र, ५) 
कतमे घाष स तेन खोक जयतती्युपक्रमसामध्यीत् कममुक्तमथकेजिन्तनमेव प्रधान. 
मिति च । पर्यन्तु भूमिकाम् ॥ 

4. प्रणवमात्राधानुसन्धानिन या भन्तःकरणस्याष्मतत्वाव्ररतियोग्वता, 
पत्तिः; सवास संस्कारः ॥ 

8. देषहेन्द्रियप्राणमनोब्ुदयष््ाररूपापाथ्यात्ममाव्र एत्र प्रतिबन्ध भक्ष. 

रावगतेः । स च प्रणवमात्राथौपरिद्षीटनेनापगच्छतीष्यग्रतिषन्येनाक्षरामन्यवस्थाम 
प्राप्नोतीष्यथः ॥ 

6. धनुषो बलादेव दीपुरेन्धरवेगो एक्षयेऽषस्याने प्र।पोति ॥ 
7. चक्षुराद्यपाधिभिद्रषटश्वादिरूपे भजमन हव ल््ममाणः । भ. भा. 

४-५ णी. भा. १८.१४. 
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प्रणव अगिः मवार, इह प्रविष्टः देहे सर्ववौद्धपरययसाक्षितया" 
तः पर दथ स्वान्यन्येव आिनोर्ेरे त्रदमणि | अतः ब्रह्म तत् रक्ष्यम् 
द्यत् | च्य ष्व मनः समापित्मृ्भिः जात्ममावेन सक्ष्यमाणल्वात्ः । 
तत्र पथे सनि नप्रमणते व्राह्मविपरमोपहन्धितृप्णाप्रमादवर्मितेन सर्वतो 
विस्तन' जि्नन्यण पकारिचित्तत वेद्धव्ये ब्रह्म रक्ष्यम् । ततः 
तद्धन यज्या (न्मयो भवन् । वधा शरस्य रष्यैकालल्यं फं 
मवति, नेथा द ामान्मप्रहययतिरम्दरणन धक्षकात्मलं एलम् आपादयेत् 
ह्यथ; } ^ ॥ 

यम्मिन्द्ाः परथिवी चान्तरिक्ष. 
मातं मनः मह प्राणश सर्वेः । 

तमेपरेक जानथ आत्मान 
मन्या वाचो विमुथामृतस्येष सेतुः ॥ ५॥ 

वेध निदिध्यामितन्यप् १ ~ 
५४. अपरस्य दुषयल्वान् पुनूनवचने मूलक्षणार्थम् ' 

यम्मिति अन्ने पूर च: प्रथितो न अन्नीन च धोतं समपितिम्, मनश्च 

}. पर णव पिदर कायक्रपर्यवाति प्रद्रा जीवस्मेन विभाध्यते मृडैः ॥ 
भ. भा. २.६. बु, गा. +भ ७, मू. भा. १-४-२२, २-३-१५. 

2. यथा विवयस्यर्धयित्ः मेमारितिनिव स्थाता गृह्यते, तथा प्रणवादपा- 
मरन समःगमालिनमुमिनदन्यनेय सयते । कदयम् भाद्मभेविन योगिभिलक्ष्यत इति 
ध्वा लदयसमिरयुः त त्यनप्रायः ॥ 

4. सकताक्यानभागः कटाक मध्या्मयेगः, मोहपादरकारिकोक्ती 
मनातिप्रहोपायन्य अप्रानुयन्धोतष्पः ॥ 

4. छि ्वाद्दकानम्पमदिदमाकृगदेद्ादचा्प्रष्ययतिरस्कारणेव कम्यत इति 
भावः ॥ सी, ना. १८ ५०. जेनर अद्राक्े वित्तसमाधान विधीयत दति 

दास्या णु निधानिका भाव्यनिद्रा श्वि स्फुटम् ५ 
५, दपवनाकयमोावम् ॥ 
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सद प्रणैः करस्थः सवैः, तमेव सरवश्रवम्' एकम् गद्वितीयम् जानथ 

जानीथ हे दिप्याः | जासाने प्रत्यवखरूपं युप्माकं सर्वप्राणिनां च । 

ज्ञात्वा च जन्या वाचः अपरविचयारूपाः विशन्नध विमुञ्चत परित्यजत। 

तल्मकाद्यं च सथ कर्म साधनम्" । यतः भसृतस्य एप सेतुः | 

एतदात्मज्ञानम्" अमृतस्य अमृतस्य मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतुः | 

संसारमहोदरेश्तरणहेतुलात् ! तथा च श्रुखन्तरम् ^ तमेव विदित्वा 
अतिमरस्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' (श्र. ३-८, ६-- १). 

इतिः ॥५॥ 

अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाब्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 

1. यद्यपि सवौश्रयत्वे पूर्वमेवोक् भ्यस््ि्ठोका निदिता सोकिनश्च'नि 
(२-२-२); तथापि तदेव ध्यानफरूत्वेन हेयमिष्युपदिङ्यतेस्त्रेति न दपः ॥ 

2. ब्रह्मवेद सर्वमिति (२-२-११) इति वक्ष्यमाणे विद्यया प्रपन्न 
प्रविरापनेन पके प्रसयेतन्य मिस्ुपदेशाथम् । अत षनाच्र एकमद्धिनीये 
जानधेद्युक्तमिति भावः ॥ सू. भा. १-२३-१. 

3. म्रतीच्येव हि निर्परप्रद् भात्मक्षद्दौ खः! ब्रू. भा. ३-४-4१, 

का- भा. २-१-१. आवत्मल्वोपदेषादेत्रेह नार्थान्तरे प्रधानादिकं परिग्रदानष्यमिनि 

निर्णत शारीरके (१-३६-१). 
4. रकारव्यलययरछान्दस इति भाषः ॥ 

6. वेदसंन्यासो न कतेव्य हृति चाद् णतच्छनिचिरन्न हति भावः ॥ म. 

साधनमिति यज्ञोपवीतादिष्यागो गते ॥ व्र. भा. ३-५-१. भनया चाच 
द्युत्या परविद्याप्रकाहाका भनुक्नायन्त देत्यवगम्यते ॥ ग्र. भा. ४-४-२१. 

6. यद्यपि सेतुश्षष्दो बिधारणार्थकत्येनेव ब्रह्मपर द्न्यवयानुं ममते 
तथापि ‹ तमेवेकं जानथ आत्मानम् › दत्युपदष्टम्य क्ञानपरनया नयनं स्वरसत. 
मिति भावः॥ सू. भा. १-२३-१. 

1. ° एषं सेतुः ` इत्यवधारणाश्रक हूति ' नान्यः पन्था; ' एति भरृध्यस्त- 

रादधराभ्यत इति भावः ॥ 
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मित्येवं प्यायथ आत्मानं 
स्वरत वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६॥ 

हृदयमध्ये ध्यातिच्य आत्मा 
किच । अगद्व यधा रथनामौ समर्पिता राः एवं 

पंदताः' संद्रदिषाः" अरत यमिव् दमे" सर्वतो देह्यापिन्यो नाड्य 
तमिन् द्ये बद्धि्न्ययमाध्षिमूनः म ए प्रहतः" सात्मा अन्तः मध्ये 
चरते चर्यलः शतत । पदन श्वन् मन्वानो विजानन् बहुधा 
घनेकभा तरोधपादिव्रसय जायमान दव जायमानः । अन्तःकरपो- 
पाघ्यनुनिधादितरातेण 1 कन्ति हि कविका हरो जातः रुद्धो जात 
दति" । नमान्सानम्, नोमिन्यवम् ओद्धासयलम्बनाः" सन्तः, यथोक्त 
फ़ल्पनया" ध्यायथ चिन्नयन | उक्ते वक्त्यं च दिप्येभ्य आचर्येण 

1. मृसब्ाः मृषृम्नाच्चा नाकः} का. मा. २-३-१8 \ छ. भा. 
८६.६९. स्यमारन्नद्लाकाद्विगसनाधष्तरात्ः तायां तध्पम्बह्ध तयैव हृद्ये 
साक्षाटलमषर सथ्यामूत्तेय मवरनीस्यादायेन माईहापरामश्षः ॥ का. मा. २-२-१६. 

2. सहता हव्यस्य व्याख्यानमिदम् ॥ 

4. नाहासंबन्भाद यमिह जिवक्षिनं गम्यत हति भावः ॥ 

1, वपरमाश्मा दत्र प्रह्वः । स णएव चात्र "एषः" हति समीपतरदाविना 

परामृदभत इमि भः ॥ 

५. आत्मनपद ्योगदशन्युम् इति भावः ॥ 
(2, सद्र ष्यनुविामिन्बात् वत््ूपेभ जायमान दुष भवति । भविधेकिं 

मिश्तु कयेष स्यान्तं अमत दुष्पभियम्यकत हेष्यधः ॥ 
7. सद्य लौकिकः प्रयागे हषोदिमिन्ादूप्यमाकत्वं व्यनक्तीति भावः ॥ 
५, ° भोविन्येदस् ' इन्यत ग्रद्यपि प्रतीकोपासनमेव प्रतीयते तथापि 

पकरणानुमरण भदरान्नपणोन तदथथिमरनमेवात्र प्राधाम्येन विवक्षितमिति न 

विभ्मनध्यम् ॥ 
५, धनुरादिकव्यनया । ताद्फाकल्पनानुसारेणेश्यमिपरायः । न इयन्र 

धतुरादिकेरत्दमा विधीयत ॥ 
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जाननाः | दिप्याश्च ब्रह्मविया८)विविदिपुलखात् निवृत्क्र्माणो 
मोक्षपये प्रघृत्ताः । तेपां निर्वित्रतयाः व्र्प्रा्तिम् भश्ाश््या (2 चार्यः | 
ससि निर्विघघमस्तु बः युष्माकं पाराय" परक्रूखाय्र । प्रन्तात् , कमात्" ए 
अविद्यातमसः । अविद्यारहितब्रह्मासस्वरूपगमनाथ दत्य्थः" ॥ ६ ॥ 

यः सर्वज्ञः सवषि- 
यस्येष महिमा भुवि । 

दिय्ये व्रहमपुरे हेष 
प्योम्न्यासा प्रतिष्ठितः ।} ७॥ 

आत्मा हृदयाकाशे उपटम्यते ~ 
५६. योऽसौ तमसः परम्तात् संसारमहोदरधि तीवा गन्तन्यः 

परविद्याविपयः” । स कसिन् वर्तत इति ? आह ~~ 

‹ यः सर्जन सर्वविद् : उ्रष्यातः' | तं पूव्िदरेष्टि| यस्य 
एप प्रसिद्धः" महिमा निभृतः । कोऽततौ महिमा ? यस्येमे चाव्ाप्रथि्यौ 

1. बहुवचनप्रयोगेेषोऽर्थो गम्यत इत्याशयः ॥ 
2. नहि कर्मणा देवानायुपचगितृबेहुपश्ुस्थःनीयस्य पुरपशय कर्मयन्यसने 

देवानां प्रियम् । तस्मात्ते मुदकुणां व्रहमपरा्तौ विध कुरिति निव्नासागं मति 
इत्यभिग्रायः ॥ च. मा. १-४-१०. 

3. परायः (आ ॥) दस्यरतोऽयर साधीयान् पाटः ॥ 

4. भ्पाराय परकृत्याय । कस्य ? अधिद्यातससः प्ररमान् हनि (प्रा) पाडः 

5. यत्तत् तमसः परस्तान् परं वृलम्, भविदित द्ह्मास्मस्वस्मपं 
तदधिगमाय वः खम्ति, तदुधिगमो निर्वि्चो मचव्विरप्ाश्रीरमुरः ॥ 

6. अस्यानन्तरम् ‹ दति 2 हत्यधिमनपेधिते च क्षा प कत्र सवश्रर्व- 
मनोमयसवादिगुणचिरिष्टव्हमणो हदयगुष्ट्क ध्याने करमगुक्तिपमय मन्दद्द्मविना 
विधीयत इति केचित् । तद्रसन्ः । परदिद्याप्रकरणधिन्छषु प्रणामाय, 

< परविद्याविषयः ` इति भाप्राारयिरोधाश्च ॥ 
7. सामान्येन वचेतन्यास्मना जननीति वर्यः, दिलप्ण च व्यि. 

विक्ञानास्मत्तानेन वेत्तीति स्ववि इति प्रथममुषण्डकनररमनन्त्रमाव्य प्यास्यात 
इयथः ॥ 2. दछोकश्राखप्रसित दृस्य्थं ' एषः ' एति भवः ॥ 
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तायने विधन निष्ठः । सृपीचनद्रवमीं यस्च शसने अलोतचक्रवत् 
अजत धरमन: | यस्य छ्ामन सगतिः सागगश्च खनोचरं नातिक्रामन्ति । 

तथा सायं जप्तम् वे यस्यं दयापन् निवनम् | तथा क्रतवो भयने 

अद्दाश्य सम्य खासन वातिकामनिति | तथा कतरः कर्माणि पे च 
सदान च्य का गृतिवरतस्ते | सर ण महिमा मुवि सक्र 

ग्यः सा सर परमा द्वेः द्यि शोतनवति स्वरौ द्धप्रस्यय- 

प्रतथो-नः वयु | पदतोदत केनिर्वसवसपण निख्यामिष्यक्ततवात् 

हणः पूं दवण्दरयिः | तमित् वरद न्धम् तिन्. वरयो 

कारा दण्ठनादमतयम्य यदना" प्रतिद्धिति दव उपरम्यते" 

दि कावर मतिमति; प्रतिष्ठ वा अन्यधा सम्भवति 

|| « ॥ 

मनामयः प्राणदाररनता 
प्रतिथितोः्तने हयं सन्निधाय ) 

1. षद ध सोमास्यतने-प भरर्पनष्य धरद्योत्वादुनाप्रच्यत् ॥ 

नर. भा. + ¢ ५. 

2, अधा रनः दुरं रपद्यते मथो प्रस्पय्रतितमिद व्रहमपुरम् ॥ 

1. व्रस्य फा. मा. १ १ पुराददृध्यास्पानम् ॥ तच्च ब्रह्मपुरं 

दारं नद्यं यमनु द्यूतमिति प्रणिन मृन्मानुमारिण ) तग्रोपामनमेत 

धितम् । भ्र भुरयीवदय पराान्यसाव्यते 1 

१, स व्शमनि ' दति मर भासे 

५, दपपिपङ्गाध् , भह्ना' दनि पतरं माये परशं कशरचिद्धिगरक- 

गरदिमिनिति मञयनै | 
८. ददयाकषरा पिदिन्धनपा उपरम्यमामस्वमेव पयर प्रनिष्ितस्वमित्यभि- 

प्रायः) भ. भा. २.१ पमे प्यम्न् दन्यस्य पयेद्रया व्रद््या॥ 

7. िरणोादयस्ःव्ुप्रकारषरधधा । भाधाराप्रेयमविनति यावत् । द्रष्य 

रभा ९.२ ' इवानदत् ` दश्वस्य भ्याण्यानम् ॥ 
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तदिन्नानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्विमाति' ॥ < ॥ 

हृदये शटसयात्मनः सर्वतो दनम् - 
७. स हि आस्मा तत्रस्थो मनोवृत्तिभिरेव विभात" इति 

मनोमयः | मनउपाधितात् । प्राणशरीरनेता । प्राणश्च तत् शरीरं च 

पराणश्चरीरम्” । तस्य अवं नेता । स्थूात्" शरीशत् शरीशन्तरं" प्रति । 
परतिष्ठितः अवस्थितः सन्ने सुञ्यमानाच्रचिपरिषामे प्रतिदिनम् उप्चीयमाने 
जपचीयमाने च पिण्डद्पाने" हयं वुद्धि पुण्डरीकच्छिपरे सनिधाय 
समवद्याप्य । हृयावस्ानमेव हि आत्मनः श्थितिः । न हि आन्मनः 

स्थितिरचे" । तत् मासत्चं विज्ञानेन विशन सास्राचार्यापदे ्- 

1. आनन्दुपश्रमसुरद्वितपुस्तके (७-८) मन्त्रद्र्मपि समुष्डित्येकस्येन 

परिगणितम् ॥ 

2. मनोवरत्तिभिः स्वसयधिपयेपु प्रवृाभिम्ततोनिन्रु्ताभिध्ी तन्मासि 
सया विभान्यत दृष्यर्थः ॥ के. २-४. 

3. क्रियाशक्त्याप्मक्ं छिङ्शषरीरमय्र प्राणद्रारीरम् । श््राणश्च दारीरं च' 
(जआा॥) इत्यपपाढः । छां. भा. ३-१४-२. प्राणद्नरीरः' दष्यस्य प्यार्या 
दृष्ट्या ॥ 

+ ‹ स्मात् स्थूलात् ` धा ॥ 

2. सूक्ष्मम् ` (वा) देष्यधिक्रं पठ्यते किन् । तस्वनपे्निसम् । 
प्राणज्ञरीरमेव हि सूक्ष्मम् । तस्याये परमा्मा स्थूरक्षरीरान् स्थूलप्रागरान्तरं प्रति 
नेता । मात्मसा्निध्यबरूदेच सृक्ष्मशरीरं परारीरान्तरं गच्छतीलभिप्रायः । ततय हि 
जीवात्मा शरीरात् शरीरं गच्छतीति व्यवहारविषय भवनि । सू- भा. ३-१-9; 
गौ. का, ३-९. 

6. हरीरे ॥ 
7. भारा सर्वगतः सर्धरीधारश्नेनि त्य शरीरि स्थितिरिति नावकल्पते । 

दय बुद्धस्य तु धरीरऽस्तीति सहुपाधिकम्तयुद्रारा भात्माप्यन्ने प्रतिष्टित 
त्युच्यते दूरयभिप्रायः ॥ प्र. भा. १.२ भन्तःद्रीरे हष्यन्य ध्यासर्या ष्टव्या 
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सनितेन दामदरमध्यानमरपामनगम्प्रौदूतेन' परिपदयन्ति सरवतः 
फण पदयलिि उषतनन्न् पुगः चित्रितः | सानन्द्पं सर्वान्- 
दुप्वायासप्र्दीणम्' भदत" दतु विभाति विदधेण स्वान्येव माति" 
द ॥ € ॥ 

प्रदर + नचिनानपसंहरः 

भिद्यत हृदयग्रन्थिः 
श्डिद्यन्ते मर्वभरायाः । 

्षीमन्ते चास्य कर्माणि 
तमन् र्ट परापरे ॥ ९॥ 

परमान्मतानष्ट्टम् 

८. भेभ्य फमानमन्नानय' फहमिद्रम् भभिधीयते - भिद्यते 

). दिन्नान दिदिष्ट पाने क खाचोयोपिदुशादिसंमहतान्तःकरणजन्य- 
स्यानुभवश्पन् ॥ गी. २ ५.५४. अश्रं क्रमसुकयर्थ ध्याने विधीयत इति 
टीका चलदात्यिहन्ैनि सफुरत ॥ 

2. धटिमीयभ् ॥ 

५, + भरयानन्तःे भृशरपभ्' इश्यधिकं वा 1 तत मापेक्षि्म् । न ह्यात्मन 

नन्दस्य मन्यं द्िग्तु किपथभोमायासदटुःसःहिते स्वाभाविकमिति हि 
भाप्याययः । मा. ना. म॑ ५. 'भान्तुमयः' हस्यस्य ज्याच्या अत्रानुसस्धेया ॥ 

1. स्वकपश्वायुधिभाह्ीलथः ॥ 

५. विननौन्वन्र त रकेकष्यथः । विषिष्टन्वे च स्वात्मन्येव विभास्य 
मानें विषो दयरित्रीयः ॥ 

८ " ष्य पर््यश्चानस्येति जीषस्मुक्िकरस्यदितवाक्या्थीवगमम्यः 
अमम् निकदम्धं धोपासनध्यत्यधः ' हति दीका न स्त्री । उपासनया 
प्रशमनं ॥ 
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हृदयग्रन्थिः अविचावासनाप्रचयो' , बुद्धधाशयः कामः"  चछछमा येऽ 

हेदि शिताः (वृ. ४-४७), का. २-३-१४) इति श्रुथन्तरात् 
हदयाश्रयोऽसी नात्माश्चयः* । भिद्यते मेदं विनाशम् जयाति । द्यन्ते 
सव्नेयविपयाः संशयाः" रोकिकानास् आमरणात्" गङ्ञायोनोकत् प्रवृत्ता 

वेच्छेदम् आयान्ति । अस्य विच्छिल्संशयरसख निवृत्ताविद्यस्य" यानि 
विज्ञानोयत्तः प्राक्तनानि जन्मान्तरे चः अप्रवृत्तफलानि भरागोत्पत्ति. 

1. २-१-१० जविद्याग्रन्थिरिति प्राक् भयिद्यावायना प्रन्थिवद् दाभूता 
डमिदिता । ददानीं हृदयग्रन्धिरिति तलथवितः काम उन्यतते । भविश्ाया उत्तर 
स्रो पादानादिति भावः ॥ 

2. जत्रावि्याचासनाप्रदये भिचत्त इति कोऽथः १ इत्याक्षिप्य नित्तन्त्रा- 
नाद्त्रिद्याचादावतारः करतः देश्चित् । स ह ' हृद्याश्रयोऽलौ नान्माश्नयः ' 
इनि भाष्यस्पष्टाक्तिविरुट दय्युपेक्ष्यः । चिदाध्रिताविद्यायादधिमक्गस्तु भूमिकायां 
दरेश्य्यः ॥ 

5. हृद्याश्रय पप्र कामो नात्माश्रव्र इति वरेपिकाणां यद्ान्त्येकददधिनां च 
भत्माध्रितकामवादनिरसनपू्वकं का. भा. २-३-१४, धृ. भा. ४-३ २२ 
( शोकान्. हृदरयस्येत्वस्य व्थाल्याने }, ४-४ ७ (कामा यश्य हद ध्रिनाः द्रःयश्य 
ध्याख्याने)) गी" भा. १३-६ इत्यादिमाग्येपु प्रतिपादितप् ॥ 

4. भातरेतरेषां शेयामासत्यान् , सान्मज्ानादव ते सं जाला भयन्तीनि, 
सवेयविषयाः संशयादिठचन्त दृचछुन्छम् ॥ “मं सेयविषर्राः' एति (ब्रा) 
पाटतु मात्मा जस्तिषांन वा, अरिकलपि दुलादिरक्षणा चा व्तिरिक्रनौ श्रा, 
भ्यतिरिक्तत्वेऽपि णको वानो वा दत्यादुयः य परममेयपरमान्मव्रिपयाः संशया 
देति व्याख्येयम् । एषं पूव च पाठो घुक्तस ईति भति 1 

9. आमरणात् देति मरणमीमाक्ररणं मंद्रयानां मानाप्रनानृगरि्योत. 
धम्; नतु मरणकष्ि तेवां विच्छद्रतिफदना्यम् } म सामन्नानं चिना ङेषं 

विच्छेदः सम्भवति । सुपतपरतिवुद्रन्यरायेन जन्मान्नरस्ये नप्रामनु प्र तर्यदय- 
भावात् ॥ 

0. संशया हल्युपरक्षणमश्नानदिपरीतसानयोरयि । भतः संदाय 
रब्देन सवाविद्यानिदत्िरेथोच्यत हुति भावः ॥ 

7. ज्ञानोत्पत्तेः प्रागस्मिन जन्मनि जन्मान्तर च एताति ॥ 
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हहमावीति च ' श्षीगन्तः कर्माणि | न तु एनूजन्मारम्भकामि । प्रवृत्त 

एतल्" । तन्मन मरे असंसारिणि परावरे परं च कारणासना 

अवरे च कायान्मना तमिन् परावरे" साक्षात् 'जहमसि' इति च" 

संमारकारणोनददात्" मुच्यते द्वध; ॥ ९ ॥ 

हिरण्मये पर करो 
विरजं ब्रह्म निष्क्रम् । 

तच्छुभ्रं ज्योतिषं ज्योतिः 
स्तद्यदासविदो दिदुः ॥ १० ॥ 

०. उक्तम्भेवाशम्य' संतैपामिधायक्रा उतरे मन्त्राक्मयोऽपि । 
हिरण्मये योनिम बुद्धित्रि्नानप्रकषदो" परे कोश कोश इव असेः, 

1. भागोमिक्र्माण्यपि ॥ 

2. निर्थाजीभियन्ते) ती. भा. ४-६५. 

५, ग्रोभिनानुषृके तु मिध्याक्ञानम् भारभ्धकमोनु कृत्ति सावकादीकरोती- 
व्यधः । सू. मा. ४-१-१५, गी. भा. ४.३७) १८-६६; श्रृ. १-४-७५) 
१.४.१० द्थाविस्थिष्यषू प्रार्धवकमत भोगादे् प्य रक्त एवमेवोपपादुनीयः । 

भद्रतविद्याचायाभिविकक्ा च ताग्रतेव परिषधियते ॥ छी. मा. १-१४-२ 

+. मबध्मके इत्यथः ॥ 

भयमहमस्ि वष्वभुभय पए त्य दद्म नसु सक्षाद्धिषयीकरणमिति 
मठि: ) 

0, अरिद्ाकामकर्मधिनासादितयर्भः ॥ 
4, हषे < ण इमल्यभसाश्चिष्ठया विश्षायसानस्येवं श्ट स्थचपन५. 

सयरपम्य भ्वयं परकाशद्याद्धैतास्मता । म पु तद्यतिरिक्तं किञ्चिदस्तीतयथयुक्तोऽथः ॥ 

+. ब्दानां परस्ययानां प्रकाशद्धेतन्याभासलृतोऽत्र बसैत इति बुद्धि 
वरिासधकाशं हइभुयपृण्डमीकम् ॥ अषटष्यं २-२-५४ मज्क विष्ये हव्यस्य 

भाष्म् ॥ 

10 
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सारमखरूपोपरन्धिखानत्वात्" । परं तत् ()* सवाभ्यन्तरसात्* | 
तसिन् विरजम् अविद्याचरोषदयोपरजोमख्वर्जितं* त्म सरवैमहवात् 
स्वाललाच्च* । निष्कं निरीताः कखः यस्मात तत् निष्कलम्" । निरव. 
यवम् इत्यर्थः । यस्मात् विरजं निष्कं चे अतः, तत् दभ्र शुद्ध 

ज्योतिषां सवैप्रकारात्मनाम् अध्यादीनामपि तन् ज्योतिः अवमभासक्रम्" | 

अग्यादीनामपि ज्योतिषम् अन्तर्मतव्रह्माःमचैतन्यन्योनिनि मित्तय् द्यः" । 
तद् हि परं ज्योतिः यदन्यानवभास्यम् आल्मभ्योतिः" । तन् भत् 
आत्मविदः आत्मानं स्वे शन्द्रादिविपगनुद्रिप्रस्यसाक्षिणं ये तिवो 
विदुः विजानन्ति, ते भत्मविदः तद्विदुः आल्मप्रव्ययानुमारिणः'" 

1. यथा असिः कोशान्वरूपलभ्यते, पएवमात्पापि शरद्धव्रभ्यन्तरे उपरम्यते 
दति बुद्धिः कोकरूपकेणोपन्यस्यते ॥ 

2. तच् इश्यनन्तरं हृदयमिति गृरिसः शब्द; ॥ 

3. देहेन्द्रियप्राणमनषां पूर्पूष्रोभ्यन्तर स्थिताना स्वधाम यभ्यन्तरष्व्ात् 
परेभ्य कोशः ॥ गौ. का- मा. ३-११. 

4. अतिद्याकामक्मैरहितम् ॥ 

5. स्वमारोतीस्यात्मा ! तोऽपि ब्रह्म ॥ 

0. षष्टप्श्नानुान्तास्तु (पु. १-४) प्राणादिकला ब्र्मप्रमकन्वान्न परमा. 
तस्तस्येति निष्करमेव तत् ॥ 

1. ज्योतिःशब्दोऽवभासकामिधायीति भावः ॥ सू. मा. १-१-२४. 

8. न हि चैतन्येन षिना भग्यादुयोऽप्यबभासमम्ते ॥ 

9. सर्वस्यापि चेतन्यावभास्यत्वात् , चलन्यावभासम्य शान्पानयेक्षणात् 
ˆ ज्योतिषां ज्योतिः ' द्युच्यतं दत्यभिप्रायः ? 

10. भास्मस्वेन षिषुन्तीष्यात्सधिद्र भात्मप्त्ययानमारिणः, व्रषटस्छ- 
भोतृत्वादिविदोषं॑परित्यज्य॑सर्व्यापकचित्सवरूप भासेव्येवंसपं॑प्रध्ययममु 
सरन्तीति । द्रषटूत्वाकिपरस्ययानुसारिणो हि बाद्मविषयप्रध्ययानुमारिण इति म 
सर्वसाक्षिणं वेदितु प्रभवन्ति ॥ मां.भा. ७; व्र. भा. ( ‹ शा्तेष्ये्ोपासीते ' 
इत्यस्य स्याख्या ) १-४-७. 
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यात् फो वपोतिमम्मात् त एव तद्विदुः; नेतरे वह्यर्थपसययानु- 
परिः ॥१९॥ 

न् तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारं 
नमा पिरतो भान्ति कुतोऽयमभिः । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भामा सवेमिदं विभाति ॥११॥ 

६०, कथं नन् ' ्यरोत्तिषां म्योतिः' इति! उच्यते ~-नतत्र 

तमिन्, स्वल्मिमूत" अद्मि सरवावभपिकरोऽपि भूः भाति । तद्रह्मन 
कागगरतीत्यथः । स हि तेष्व मसा सर्वम् अन्यत् अनासजाति 
प्रकणयति"। तं तु नख स्वतः प्रकादनसामथ्यम् | तथा न चन्द्रतारकम् । 

न मा पिन मान्ति | कुतः भयमभनिः भसद्रोचर्ः १ कं बहुना ! यत् 
द ञगत् भाति त् तमेव परेशं खतः मारूपतात् मान्ते दीप्यमानम् 

अनुभाति भनुदीप्फ" । यथा जलोन्मृक्षादि सभिसयोगात् भनि दहन्त- 

मनु ददति" नस्तः | क्त् तस्यव मासा दीप्या सर्वमिदं सूर्यादि. 
जगत् विभाति | यत पप्र तद्वव त्र माति च चिमाति च" का्ैगतेन 

1, त पद्व हि परमशग्योनिषा दीपितानि बागादिसवैकरणानि सवख 

कायं निवेह्तीनि शिवु: । प्रतिोधसताधयात्मभाव्रेतावस्थितत्वात् । के. २-४ 
हत तु तापित्त्ाद्यपरस्वपापु मारितवात् रव करणै; सर्व उ्योरतिप्कार्ं निवैसयामहे 
हति ततोऽपि वाह्यतरज्योतिभिः सू्यादिभिधौ हति विदुः ॥ ब. ४-३६-६. 

८. सूवनयाप्याधपभूते ४ 
4. श्रकादायति ‹ हत्यर्थः ' दष्यधिकम् धा ॥ 
4. पतम्भ्त्ाः परारीरके (५-३-२२) भितप्य चिन्तितः ॥ 

~ भू्दिष्मेणापि विधिपरं भाति शत्यः । असदरोशवर्वेन पिस्पषं 

भप्रीदिवषा॥ क. ना. २-२-५४, १५ 
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विविधेन मासा, मतः तख ब्रह्मणः मारूपत्ये खतः अवगम्यते" । न हि 
खतः अविद्यमानं भासनम् अन्यस्य कु शक्रोति । घटादीनाम् अन्याच- 

मासकलाद्दीतात्, मारूपाणां च आदित्यादीनां तदशनात् ॥ ११ ॥ 

ब्हयवेदभमृतं पुरस्ता 
द्रह्य पश्चाद्रदह्य दक्षिणतश्रोत्तरेण । 

अधश्चोध्वं च प्रसृतं 
वेदं पिश्वमिदं वरिम ॥ १२॥ 

ब्रहैव परमार्थसयम् - 
६१. यत्तत् ज्योतिषां ज्योतिग्रह्म तदेव सत्यम् , सर्व तद्विकारः 

वाचारम्भणं विकारो नामपरयमात्रम् अनृतमितरत्* इत्येतमशथं विस्तरेण 

हेत॒तः* प्रतिपादितं निगमनश्थानीयेन" मन्त्रेण पुनश्पसंहरति ॥ 
हैव उक्तरक्षणम् ( अमृतम्)” इदं य्त् परस्तात्, भ 

1. स्वत एव, न स्वन्यापेक्षमिति निश्चीयते ) 

2. भतो दृष्टानुरोधेनापि स्वप्रकाशं ग्रहधप्यनमेय मित्यभेः । णन 
रोकुद्धिमचुसत्योक्तम्। विद्र ष्टा तु स्वयमकाशष्वम् भपरोशमेव ॥ 

3. छँ. ६-१.४) ७-४-१ देष्वादि श्रुस्य्थपरामर्पेऽयम् ॥ 
4, ब्रह्मणः सका्रादेव जातल्वादितरद्ाश्वारम्भणमाक्रमनुतमिनि हैवुतः 

प्रतिपादितम् ॥ 

5. परापरविद्याविभागेन ध्यत्तदुदरेस्यम् ' हस्यादिना संक्षपेणा कपष पमि 

तदेतत्सस्यमित्यादिना विस्तरेण प्रतिपादितम् । तदेतराक्रोपसंषियति हनि तिगमन. 

मिदम् । ‹ हेत्वपदेश्चालतिन्ञायाः पुनर्थनं निगमनम्" (न्या. मू. ५-१-३९) 
इति हि न्यायविदः । यद्यपि नाच केवेटानुमानेनोपपादितो ऽथः, किं स्वागसत्रलाभरुव 

प्रत्यायितः तथापि दित्पदेश्चात्परस्ताहुपसंहार दत्यसे निगमनमिश्र भवरतीनि 
द्योतयितुं निगमनस्थानीयेनेत्युसःम् ॥ 

6. उक्तरक्षणमिति सर्वजगस्कारणं प्रस्यम्तमिसमपिहोष सर्वाचभासक- 
मित्यथेः । भत्र भूतमिति ठेखकमप्रमादाखपण्युनं पद्म् ४ 
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अब्रह्म अषिदादृषठीनां प्रस्यवमासमानम् । तथा पश्चाद् ह्म 1 तथा 

दक्षिणतश्च । तथा उत्तरेण । तैव अधस्तात् उध्वै च सर्वतोऽन्यदिव 

कार्याकारेण प्रसते प्रसते नामरूप्वत्* अवभास्षमानम् । किं बहुना 
्र्ेवेदं विश्य समस्तम् इदं जगत् वरिष्ठ वरतमम्" । अन्रह्मप्रययः 

सर्वः अविच्रामात्रः, रज्ज्वामिव सपप्रययः., बहमेव एकं परमार्थ- 
त्यम् इति वेदानुशासनम्" ॥ १२॥ 

दृसयराथर्षणमुण्डकोपनिषपदधाप्ये द्वितीयमुण्डके हितीयः खण्डः 

द्िनीगरयुण्डक मसाम 

1. द्व ' दति पारो न ग्राह्यः । भब्हिव प्रस्यवभासमानमपि परमाभ 

रष्टय व्रहवतरेष्यभः ॥ न 

2, ग्रम्सुतस्तु लश्च सामरूपम् । बह्मणोऽनन्यत्वाते › व्यमिचरदरूपः 

पश्र; ॥ 

1, तद्धि सर्षमाण्िियतरम् भविनादिष्वान् ॥ व भा. १-४-८६. 

1. यवृर्मण्डनादुपः सर्व्र्ययत्रेदयं ब्रष्ेति (मः पि ४-३) तदेव 

मेष मेम् ॥ 
५. वेधगुशषासनस्वान् यैव ओेयमिस्यमिपरायः प 
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तृतीयमुण्डके मथमः सण्ड 
दतर ग्रन्थसम्बन्धः ~ 

६२. परा विद्या उक्ता यया तदक्षरं पुर्पाख्यं सव्यम् 
मधिगम्यते । यदधिगमे हृदयग्रन्ध्यादिसंसाखारणस्य आत्यन्तिको विना; 

सयात् । तद्दानोपायश्य योगः धनुराचुपदानकसपनयाः उक्तः । अथ 
इदानीं तत्सदकारीणिः सत्यादिसाध्नानि वक्तन्शनि दति तदर्थः 
उत्तरप्रन्थार्मः । प्राधान्येन त्वनिधौरण च प्रकारान्तरेण कियते, 
स्यन्तटुरवगाहत्वात् प्रतमपि" ॥ 

द्रा सेपणां सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिपसखजात । 

तयोरन्यः पिषटं खाद- 
त्यनश्चन्नन्योऽभिचाकरीति ॥ १॥ 

1. ध्यानयोगः, निर्दिध्यास्नापराभिधानः ॥ 

2. उन्छः इति धनुभ्रहणमन्तर (२-२-३) हति देषः । आदिशब्दो 
मिन्नक्रमः धमुरुपादानादिकरपनयेति । तेन च शरमधानादिगृष्यते ॥ 

3. योगसहकारीणि द्यैः । थद् तु तच्छब्देन परथि्रेष गृह्यते षदा 
तूत्ति्ाघनत्वेनेव सहकारिष्ववाचोयुक्तिरिति ष्याख्येयमाश्रसकर्माभिकरणम्यायेन ॥ 
सू- भा. २-४-३६; के. भा. ४-५. 

4. साधनविधानमेवोत्तरभन्धम्य प्रधानम्, तस्वनिरूपणे तु गुणभूतः 
मिस्यभिप्रायः ॥ 

5. नलु कृतमेव तंसवनिधारणं तिकि पुनः कृतकरणेनेव्याशशच पाह भध्यन्त 
दुरवगादस्यादिति । भतो म पौनरकतयं शङ्कपमिति च भाषः ॥ मी. भा. -२४., 
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६३. तत्र सूत्रमूतो मन्त्रः" परमाभथवस्छवधारणाथम् उप- 

न्यस्ते ॥ 
| ¢ ५ म नौ ६५ क्षि 

द्रा द्री सुपणा सुपणा । शोमनपतनां सुपणा । पक्षिसामान्याह्रा 
८४ | > ~ 4 5 

पुपर्णौ* । सयुजा सयुजौ सहेव सर्वदा युक्तौ * । सखाया सखायौ 
भ + 

समानाख्यानी समानाभित्यक्तिकारणौ' । पएवैमूतो सन्तौ समानम् 

अविदोषम् उपरुन्ध्यधिष्ठानतया" एक वृकं वृष्षमिव उच्छेदनसामान्यात् 

दरीरं वृष्च॒ परिपलजाते परिप्वक्तवन्तौ सुप्णीविव एकं वृक्ष फरोप- 

भोगार्थम् * । अयं दि वृषः उर्ध्यमूरः सवाक्शाखः अश्वत्थः अन्यक्त 

मूलप्रभवः ° कत्रसंशकः सर्यप्राणिकर्मपखाश्रयः' ` । तं परिपवत्तवन्तो 

1. प्रकारान्तरेण त्वनिधोरणे कर्ये दस्य: ॥ 

2. मन्त्रश्चाये समनन्तरोत्तरश्च शेवाश्चतरे (४-६, ७) द्सयते \ अथं 

अछ्यद म. १. भ. २२. सू. ५६४.१७. भथर्ववेदे च (९-५-२०) उपरम्यते । 

साधर्वणल्याचचोपनिपोऽस्याः भभ्रवैवेदादवोलृतोऽयम् दस्यनुमीयते ॥ 

3. सुपर्णो दूति सुपतनेो दत्य य्यैगिक्रशब्दमङ्गीदष्य शनोभनपततनो इति 

स्माख्यातम् । तस्मिन. पर्ष जीवस्य श्ोगनवत्तन्वे यथाकम यथाश्रुतमिति कथ - 

चिेधज्यम् । सश्ाश्रय नु नेच छश इस्याह पक्षिसामान्याद्रा इति ॥ 

4. जीवस्येश्रर एव परसा्भम्बरूपमिनि निस्यथुन्ःसं जीचस्येश्रेण ॥ 

5. भ्मुपर्ण", "सयुजा, (सखाया' इत्येतेषु द्विवचनस्याऽऽकारद्छान्दसः॥ 

(1. सषह्वरण्वस्य पमयुजा ' हस्यनेनेव रातत्वात् समानस्यातिरेव ससिदाबद्- 

प्रगृत्तिनिरमि सवेन स्याप्य्रायते 1 श्रारीर एव्र द्रावप्यभिष्यग्येते इति समानाभि- 

व्यक्तिक्रारणौ ॥ 
+ 

1. शादरमेव हि समानं द्रयोरप्युपलम्ध्यधिष्ठानम् ॥ प्र. ६-२. 

4. यश्रनाघ्र् वृक्क: ॥ का. साः २-३६-१. 

५. आदः कलदोपभोगायम्, दैश्वरस्तु भोगप्रदानार्भमिति निषेकः 

कलापमोया्मिनि माध्य तु छत्रिस्यायेन नेतन्यम् ॥ एकेनपि हि चक्रिणा सह 

गर्छन्तहढन्चिण गशछन्तीति व्यपदश्ाभःजौ भवन्ति ॥ 

16). अल्याक्लाप्या माया ॥ मू. भा. १-४.२, ३; गीतामाप्ये (१५१) 

उगते ब्रह्मदृक्षाधवरानुसधेग्रः ॥ 

11. शरमं हाय प्राणिनः सेनरन्तीनि श्रूत्यस्तररते संसारदृक्षच्णनमिह 

पराभृष्टम् ॥ 
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सुपणीनिव अविद्याकामकर्मवासनाश्रयरिङ्णोपाध्यासेश्वर' । त्रः 

परिष्वक्तयो; अन्यः एकः क्षेत्रज्ञः लिद्गोपाधिः" पृक्षमाध्चितः पिप्पलं 

कर्मनिष्यन्नं युखदुःखरक्षणं फर सखादु अनेकविचित्रवेदनास्वादल्पः 

स्वादु अत्ति मक्षयति उपयुङ्क्ते अविवेकतः । अनश्चन् अन्यः इतरः 

निलयश्चद्वुद्धयुक्तप्वमावः सर्वषः सरवसत्त्वोपाधिः" ईश्वरः नाश्नाति । 

प्रेरयिता सौ उभयोः भोज्यमोक्रोः निव्यसाक्षिल्वसत्तामात्रेण” । स तु 

अनश्वन् जन्यः अभिचाकशीति परयव्येव कैवरम् । ददीनमात्रं हि तस्य 
प्रयितं राजवत् * ॥ १॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निममोऽ 
नीराया शोचति युद्यमानः । 

जष्टं यदा पद्यत्यन्यमीरामस् 
महिमानमिति वीतशोकः ॥२॥ 

1. सोपाधिक ष्मा हि लिङ्गोपाधिद्रारा भविध्याकामक्मीश्रयः 1 

स चेश्वरश्रेह स्थितौ इष्यर्थः ॥ 
2. ‹ लिङ्गोपाधिव्क्षम् ` इति मुदधितपुम्तक्रेष्वपपारः ॥ 

3. “खाहु " इति भोगवेचित्यसुच्यते दस्यभेः ॥ 
4. सखरूपलिद्गोपाध्योरितरेतरस्भावावियेकतः । इतरतराध्यरासाद्रिति 

धावत् ॥ 
5. नि्मेखक्षच्वानामेव हि सािख्रूपं तटुपहिततया उपकब्धिगोवरी 

भवत्तीति सर्वससवोपाधिरीश्वरः 1 यथप्यक्षरं स्थेन स्वभावम् मिरपाधिकमेषर तथापि 

जीवेश्वरसेद् उपाथिङ्रेत इति ज्ञापनाय सर्व्ष्वोपाधिरिव्युक्तम् । ह. भा, ३-८-१२; 
सू. भा. १-२-२० । '‹ सत्वोपाधिः ` इति 'सवे' पर्रहितपाटऽप्ययसेव्राध्रः 1 
जगत्कारणत्वविवक्षया तु भविधाकरतनामरूपभीजमायोपाधिक देवीशर वण्यते ॥ 
सू- भां २-१-१४. 6. नंतु स्वघ्यापारणापीति मा्रदब्दरा्ः ॥ 

7. राक्ञोऽभ्याप्रतस्येव प्रेरणया यथा भृत्याः स्वव्यापारेषु वमन्ते, एव. 
मीश्वरखाध्याप्रतस्यैव दटुरस्थद्दीनरूपमेरणमकरेण मोग्यभोकोः शदृ्तिरिव्येताव्यरो 
राजदषटान्तो बोध्यः । इष्टान्तो हि राजति गौणमेव सक्भिधिमाग्रण कृत्वम् । धन- 
घास्यादिद्निनापि श्रष्यपरेरणददी नात् ॥ 
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आत्मदशनेन वीतशोकत्नम् - 
६४. तत्र एवे सति" समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता 

जीवः अषिद्याकामकर्मफररागादिगुरुमाराक्रान्तः अलाुरिव सामुद्रे जठे 

निमय: निश्चयेन (मग्नः)* देहात्ममावमापन्नः अयमेवाहम् असुष्य पुत्रः, 

अस्य नप्ता, दशः, स्थूः, गुणवान् , निगणः, सुखी, दःखी › इत्येव- 

्ररयः* ना्स्यन्योऽस्मात् इति* जायते भ्रियते संयुज्यते वियुज्यते च 

सम्बन्धिगान्धेवैः° । अतः अनीञ्चया ‹ न कस्यचित् समर्थोऽदम् , पुत्रो मम 

विनष्ट, मृता मे भार्य, किं मे जीवितेन ` इत्येवं दीनमावः मनीशा" । 

त्रा शोचति सन्तप्यते । सुद्यमानः अनेकैरनर्थप्रकौरेः सविवेकितया 
चिन्ताम्" आप्यमानः । स एवे प्रेततियैख्यनुष्यादियोनिषु जाजवं जवी- 

1. वर्णितरीत्या मुपणीरूपंके जीचेश्वरपरतया गृहीते सतीत्यथेः । यद्यपि 

प्ररहस्यत्राद्यणमाश्ित्येय ऋकमत्वक्षेचज्तपरतया हारीरके (१-२-१२) भ्यास्याता 
द्वितीयवर्णक, तथापि ° जुष्टं यदु पक्यत्न्यमीशाम् › इतीशद्श्च नकैतवश्रुतिबरात् 

प्रधमवणकमति नान्यन्तमनपेष्षितं चाप्ये । भत णव द्यन्तरक्र ‹ इयदामननात् 2 

हत्यभिकरणमाण्ये ' द्वा सुपणी " हति "ऋते पिबन्ता "विति च विद्यकत्वमिति 

सिद्धान्तितम् ॥ (सू. मा. ३-३ ३४) 
2. दष्ट पु श्रिते मूद्धितपुस्तकेषु, भपेलितं तु निमश्चशब्द्भ्यास्यानाय ॥ 
3. दन्येदमाःसानमस्पधागृह्धन् इत्यथः ॥ गौ. का. १-१६ 

4, भस्माण्पःं स्व्यं मे सस्तीति मत्वा इत्यथः ॥ का. भा. १-२-६. 

5. गीश्रोतोगततकाषटद्रयसंयोगवियोगवदेव कमेवक्ात्संयोगवियोगौ इति 
भाषः ॥ 

6, शत्र ` दृशरभावाप्रतिपततिरनीक्षा भाव्ररणमू. शोष्वतीति विद्षेपः, 

सतुभयहेकुरमिर्वास्यमन्ञानं मोषः” इति ष्या्यानं भाष्यषहिभूतमि्युपेक्ष्यम् । 

माध्यमम् स्याप्याने तु क्षो: इति दृष्टं स्तृ चिन्तयतो यद्रमणम् 1 

मोह दनि विपरीतप्रयथश्रभवोऽमिवेकः इति द्र्भ्यं (द. भा. २-५-१ 

कहालप्रशभाच्यम् ॥ 
7. " अचिदकलया ` दनि त्रामादिकः पारः ५ 

+. \ भन्यजिन्ताम् ' दति वाप 

11 
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मावम्" सापन्नः कदाचित् अनेकजन्मघु शुद्धधर्मसश्चितनिमित्तः' 

केनचित् कारुणिकेन" दर्ितयोगमार्मः" अरिसासतयतरहमचयसर्वत्ाग- 
+ ४ ऋ । ज॒ + ५५ पि स न रग भः । 

रामदमादिसंपत्नः' समाहितात्मा" सन् जुष्टं सवितम् अनेक्यागमागः 

कम॑मिश्च' यदा यस्मिन् काठे पयति ध्यायमानः धन्यं वृक्षोपाधिरक्षणात् 

विरश्षण° ईम् असंसारि अङनायापिपासायोकमोह जराभूृ्वतीतम्' 

दा सर्वैस जगतः" ° 'अयमहमसि सात्मा सर्वख समः सवैमूतस्धः ›, 

नेतयोऽविद्याजनितोपाधिपरिच्छिनो माग्रास्मा इति विभि मद्मिने चं 

1. अनिरतससरत्तरमाव घरटीयन्ववत् इत्यभरः । अमे शलदा प्रस्थानक्र्य- 

भाष्ये न कचिद्पि द्द्यते अन्न । जेनयौद्धमन्धयु प्रदरोऽस्य प्रयोगः ॥ 

2. ‹ संचितञ्ुदध धमेनिमित्ततः' इति भिन्नक्रमः संनितकन्द्रः। 

संचयार्धको चां ॥ 

3. कर्णेव रि केवर गुरोरुपदेशप्रवृत्तौ प्रयोजकम् ॥ मां. का- भा. 

१-१६. दे. भा. १.३, (जह्य तततममपद्यत् इत्यस्य व्याण्यरानावमरं ), ष भा. 

२-१-२०, ४-४-१५. ( राजयुत्रा्याभिकायाम् ) छां. भा. ६ १४२ 

( आचायेवान् ) ॥ 
4. आत्मचिन्तनोपायो योगमागैः । प्राक् (२-२२-४, ६) उणद्विष्टः ॥ 
5. व्ष्यमाणसाभ्रनसंपज्ञः देयथः ॥ 

„ 6. समाहितान्तःकरणः । सत्याद्िाधनानुष्टानेल ध्यानयोग्यतामापन्न 
दति यान् ॥ 

7. (कर्मभिश्च इस्यसाधरुः पाठः । कमभिबहिरशितगुङ्धिमापक्ाऽ. 

न्रमिवत्तिधमर्यो गमाः प्र्यकत्रवणतां प्रा्षस्तैः करणभूतरनृष्टमीधं दो पश्यनी- 
व्यथः ॥ 

8. भभ्यमिस्यस्य भ्याख्यानमिनुम् । नात्र जीवाद्म्यन्नमस्य परमान्माम 

बोधयति शतिः, फिंतु दारगीराद्धिलक्ष्णम् । अविश्याकन्पिलाजीवभावाद्विलक्षण 
खरूपं प्रतिपादमितुमेव हि ् ाखयाद्दायपरग्र्तिः ॥ सू. भा. १-३-१९. 

9. समुद्रोमिवदुनवरते वतमाना भद्रानायाद्रय एतरहि ससारः । भास्मनः 

संसारित्वं नामरूपविकारकार्यं करणलक्षणसवानोपाभिमेदसम्पकननिन नानिविमश्रे 
तद्विरक्षणव्यं च स्वतः ॥ श्रु. भा- ३-५-१. 

10. प्रस्यस्तमितसवविरोधे ब्ह्मव जगद्पेक्षया डंडा कनि नतरः ॥ द. भा. 
२-४-२२; 2-9-<. {{. गी. ३.२४, 
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+ अ ॐ स्य + पि 2 ^ 
जगद्रूप अस्यैव मम परमेश्वरस्य ' इति यदा एवं द्रष्टा, तदा वीतशोको 
मवति सर्वसात् शोकसागरात् विप्रमुच्यते कृतक्कतयो मवतीव्यर्थः* ॥ २॥ 

यदा परयः पश्यते रुक्मवर्णं 
कतारमीरां पुरुषे ब्रह्मयोनिम् । 

तदा विद्रार् पुण्यपपि विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ॥ ३॥ 

६८५. ˆ अन्मरोऽपि मन्त्रः इममेवार्थम् आह सविस्तरम् ~ यदा 
गरसिन काले । पद्यः पयतीति । विद्टान्“ साधक इव्यथः । पदयते 
परयति" पूर्वत्" । स्क्मवण स्वयेज्योतिःस्वभावम् । स्क्मस्येव वा 
स्रोतिरस्य अचिनाभि' । क्तीरं सर्वस्य जगतः देद्य पुरषम् , ब्रह्मयोनिम् 
र्म ज तदू योनिध्य सीं त््ममोनिः। ते ब्रह्मयोनिम्" । ब्रह्मणो वा 

1. ‹ यस्थेष महिमा भुविः (२-२-७) दष्यत्र भाष्यवर्णितो महिमा 
मव सनरनस्यस्यध्यथः । भरस्य महिमानमिति न सम्बन्धः, कितु मर्हिमानम् भस 

(मम) ह्रीत । णवं यथोकछमन्तकरणास्याप्येकषाक्यता भवति । तच्रपि परमत्मानो 
रश्यपुरे ददुयपुण्डक स्याक्षि धतिषठितष्वन प्रस्यमाष्मासिन्नस्ववणनादिति भावः । 
सर्वस्य जगलः परमाष्मनिभू निष्वे स्ख्ता्पि बणितस् ॥ गी. १०-४२. 

2. यदा व्रा दृष्यनन दु्ीमस्य दौम्य चोत्यते ॥ 
५. प्रसिन्रद्ि तरति श्राकमाप्मनिदिति ॥ छं. ७-१-३. 

4. श्ञानमेव हि द्धनं न वश्कुष्यापारफरमिति मावः । ते. ना. 

1. शल्मनेपतर काम्दूसम् ॥ 

८. ऋष्ट पडयनीनि माध्योक्तचिधया ॥ 

7. ककम द्धि निव्यप्रकापभ्वमावमिति छाकथसिद्धिः । तद्रदास्मिति 

इटान्तन चिवधिम भ श्वरूपस्याक्षम्य यथाश स्कमवणस्वमाव्मन् उपपद्यत 
दनि भावः ॥ 

५. मूलप परिपहयन्ति (१-१-६) दति हि प्रिश्ासम् ॥ 
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अपरसख योनिम् । सयदाच एवे परयति तदा म विद्वान् पद्यः 

पुण्यपापे चन्धनभूते कर्मणी समूटे विधूप्र निरस्य दध्याः निरज्ञनः 

निरपः विगत्ङ्केशः* परमं प्रकृष्ट निरतिशय साम्य समताम् अद्रयररक्षणाम् | 

द्रेतविषयाणि साम्यानि सतोऽवीञ्च्येव' | अतः अद्रयलक्षणम् एतत् 
परम साम्यम् उपेति प्रतिपद्यते" ॥ ३ ॥ 

प्राणो ह्येष यः स्वेभूतेविभाति 
विजानन् विद्रार् भवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः फियावा् 
एष ब्ह्यविदां वरिष्ठः ॥ ४॥ 

ज्ञानी नातिवादी मवति - 
६६. किं च योऽयं प्राण प्राणः" पर् दश्ररः हि एषः 

प्रकृतः सर्वमतैः सवेभूतेः ब्रह्मादि म्बप्यन्तेः । इत्यमूतरक्षणे" 
प्रथमजस्य हिरण्यगमंस्य उस्पत्तिकारणम् । श्वे. ५-द, ब्र. ५-४-१. 

भविद्याकामरूपमूरसहिते इस्यथः ॥ 
निःरोषीडस्य । भात्मरूपतामापायेति यावत् । तै. भा. ३-९. 
अविद्यारागद्वंषभयमोहादिरदहितः ॥ सू. भा. १-३-२२. 
हीनतराण्येव । प्गुणब्र्मप्रा्षिरपि हि जशगद्धयापारतरन्न भोगमात्र 

साम्य सातिङयम् । ४-४-१७, १८, २१ 1 सतोऽपरमाणि तानि साम्यानि ॥ 
मिन्नदेशल्वादिना असाम्यस्रस्यापि राच्वात् । अतम्तदुपेक्षयेद्रमद्रये परम गम्यम् । 

नि्यप्राप्षतदस्यरूपस्यात् ॥ 
6. सम्यग्ददोनमाव्रेणेति रोषः ! भमाम्यस्याकानचरलल्त्रात ॥ 
7. यद्यपि प्राणोऽपि क्ियोपाधिः सर्वभूतेर्धिमातीति चकु श्रकयते नथा 

प्यक्षरास्यः पुरपरस्तस्यापि भ्राणत्वात् तदृत्मस्वेस तस्यापि प्राणनष्ाकयाधाय्रकन्यान् 

स एव सुख्यषृत्तिन सषमूतारमा इति भावः । के. भा. १-२. बू. भा. ४-४-१६. 

8. पुरुषो हि प्रकृतः, न प्राणः अतः प्राणस्य प्राण हूति व्यादयोतमिति 
भावः ॥ 9. नलु करणार्थं ॥ 

= ~ ९ ० ~ 
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तृतीया । सर्व॑भूतखः स्वात्मा सन् इत्यर्थः । विभाति विविधे दीप्यतेः | 
एवं सर्वभूतस्थं यः साक्षात् आस्मभावेन* “ अयमहमसि ` इति विजानन् 
वाक्याथज्ञानमत्रेण" स“ मवते भवति । न भवतीत्येतत् । किम् 
अतिवादी । अतीत्य स्वान् अन्यान् वदितुं सीरम् अख इति 
अतिवादी । यस्तु एवं साक्षात् आसान प्राण प्राणं विद्वान् अतिवादी 
सन भवति" इयर्थः । स्वै यदा आत्मैव नान्यदस्ति इति दम् , 
तद्रा किं हि असौ अतीध्य वदेत् £ यस तु जपम् अन्यत् दृष्टमस्ति स 
तदतीत्य बदति । अयथ ठु विद्वान् नात्मनोऽन्यत् प्यति, नान्यत् 

श्रृणोति, नान्यन् विजानाति" । जतो नातिवदति' ॥ 

ज्ञानी खारमतप्नः - 

६५. किं च आत्मक्रीडः आत्मन्येव क्रीडा क्रीडनं यस्य नान्यत्र 

पुत्रदारादिषु स जासक्रीडः | तथा आरमरतिः भास्मन्येव" रतिः रमणं 

1. व्रह्माद्िमूत्तरूपेणत्यधेः ॥ 

2. साक्षाद् एव ज्ञानमेव चिक्तानम्र चिवक्षितमिति मावः ॥ 

2. न चु वा्यार्म्तानादूष्ं साधनान्तरं स्वेद्यः । १-१-६) 
भा. मा. १६. 

+ ° म मतै ` इृत्यपपाटः | वाक्ष्याधरज्ञानमाक्रेण विजानन् ति हि 

संबस्धः ! विजानन् धिद्रान्नानिवादी भवतीति चा 
5. जेन्येलनु भग्रते हुल्यनेन सम्बन्धनीयमिति भाषः ॥ 
0. " श्रोधनिगादी न भवति ` इति षा॥ 

7, श. ५-२४-१ 

#. छान्दोग्ये (शर. ७-१६-१) यः सत्येन वदुति स नामादिप्राणान्ते 
मि, साभुलमनीण्य परमार्थस्य वदुवीव्यनिषदरीति ्पपरलु वा निवदुति' इत्युक्तम् 1 

ट् मु अक्षरं चित्राम् न किञ्चिद्ध्यतीष्य श्रदुनि, तव्यनिरेकेण कम्यचिदुप्यभावारपर् 

मासः द्ल्यभिधायेण भवति नानिवापरष्युच्यते । एय च ब्रहेव परमाध्रसत्यमिस्यत्रेव 

वाकयह्यम्यापि तान्प्यमिष्येकवाश्यता शोध्या ॥ 
मभ्वेष च ' हति (भा) पटे चोऽधिकः ॥ 
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प्रीतिः यस सः आत्मरतिः । जडा बह्यसाधनततापेक्षा, रतिस्तु साधन. 

निरपेक्षा बाद्यविषयप्रीतिमात्रम् इति विशेपः । तथा क्रियावान्, ज्ञान- 

ध्यानतरराग्यादिक्रिया यश्य सोऽयं क्रियावान् । समासपटे आत्मरतिरेव 

क्रिया अख विद्यते इति बहुीहिमतुवर्थयोः अन्यतरोऽतिरि्यते ॥ 

नात्र ज्ञानकर्म॑सुचयोऽभिप्रेतः - 

६८. केचित्त अथिहोत्रादिकरमब्रह्मविचयोः समुचग्राथम् 

इच्छन्ति । तचच्च एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः इघ्यनेन' मुख्यार्थवचनेन 

विरुध्यते । न हि वाद्यक्रियावान् आसमक्रीड आस्मरतिश्च भविं शक्तः 

कथित् । बाहयक्रियाविनिवृ्तो हि सात्मक्रीरो भवति । बाह्मक्रियास- 

क्रीडयोर्विरोधात् । न हि तमःप्रकाशयो्ुगपदेकन्न' स्थितिः संभवति । 

तसात् असःप्ररुपिततैवरैतत् अनेन ज्ञानकर्मसमुचयप्रतिपादनम् । " अन्या 

1. छन्दोभ्यभाप्ये तु (७-२५-२) देहमात्रलाधना रतिः बाह्यमाधना 

कीडा दप्युक्तम् ॥ 

2. ‹आत्मरतिक्रियः * इति बहुवीष्िणेवार्थैखामे सति आन्मरतिक्रियावान्, 
इति प्रयोगे मतुबतिरिच्यते इत्यभिप्रायः } समापा, सखन्यतरो मनुवरिरिच्यते 
विरिण्यते बाद्यक्रियानिवृत्तिखाभात् इति तु व्याख्यानकौशशगप्रदृक्षनमाग्रम् । 
दृष्टन्य ‹ भनादिमत्परं ब्रह्य (गी. १३- १२) इत्यस्य भाष्यम् ॥ 

3. ब्बह्मविदां वरिष्ठः" इति मुख्यविद् एवाकनृत्वज्ुहित्वपरामरिनेष्यरभः । 

न विदाधुनिकसम्मत ब्रह्मविद्, श्रह्मनिद्ररः, ब्रह्मविद्ररिष्टः दति च क्लानितारलम्यं 
सानमूमिकातारतम्यानुरोघेन शङ्कयम् ॥ 

4 पूर्वपश्चिमगतिवस्परस्परविरोधात्तयोः ॥ गी. भा. १८-५५, पछ. भा, 

भव. २-२३-१ ~ दस्यादिस्थखेषु अ्रस्थानच्रयेऽपि माप्य शानकर्मविरोधः 
प्रद्रितः ॥ अक्र ' कश्चिन् ` इत्यनन्तरं ‹ कष्वित् ` इस्यधिक्ः था ॥ 

5. एकस्मिन्नेव स्थले एकस्मिन्नेव काठ न सहस्थिनिः । णच एक- 
स्मिन्नेव पुरषे एकस्यामेवावस्थायां कानक््मणोने स्सम्बन्ध इत्यः । पे. भा. 
व. ते भा. स्ीक्षा उपसंहारभाप्यम् , गी, भा. ५-भव., षै, भा. २. 
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वानो विमुश्चथ ` (२-२-८५), ‹ संन्यासयोगात्* ` (३२-२-६) 

इ्ादिशरतिभ्यश्च । तसमात् अयमेवेह क्रियावान् यो ज्ञानध्यानादि- 

क्रियावान् अभिना्थमयीद्ः* संन्यासी ! य एवेरक्षणो नातिवादी 

भलमक्रीडः आस्मरतिः क्रियावान् ब्रहनिष्टः" स॒ ब्रह्मविदां सवषां वरिष" 
प्रधानः ॥४॥ 

आत्मदकनसाधनानि 

सत्येन छभ्यस्तपसा देष आता 
सम्यग््नानेन बरह्मचर्येण नित्यम् । 

अन्तःशरीरे व्योतिभयो टि य॒मो 
यं प्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 

1. भपरयियायाक्त्यागोपदरोन वेद्र्टुक्तकमैत्यागो ऽवगम्यत इति भावः ॥ 

ब ॥३ ्रस्यक्षमेवाग्र करमप्यागा विहितः ॥ 

:. क्ानध्यानादीनामपि मानसश्षियस्वात् विशिषटश््योपदेशः "क्रियावान् 

हति ॥ 

4, ग्धसंभिकनायमर्यादुः' इति वा ॥ घनुषटयायमयौदामभिन्देन् दृष्यथेः 

दहा्मानिमानिनां हि स्वेच्छरालारः। स चाभिमानो नास्ति वरहयक्नानिन इति ॥ 

सू. भा. ५-३-४८. 

6, हका एत्र च गुरदि्याभिगमाय अभिगन्तस्य ह्युक्तं भाष्ये पराक् ` 

(१-१-१२) 

(१. क्षानकरमममुदयानु्टावतां अर्मविदामयेक्षया भयमक्षरत्रह्मनिष्टो वरिष 

ह्युस्यते । ननु घदरज्नानिच्छपि ्रह्मविद्ररगरह्मनिदररिष्े्यादितारतम्यमन्र विक्लायते । 

ने हि ब्रह्मविदयायामुल्कर्यापकर्षन्नकोऽनिशय उपपद्यते ॥ सू. भा. ३-४-५२. 
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सत्यतपःसम्यण्ज्ञानव्रह्मचयाणि - 
६९. अधुना सव्यादीनि मिक्षोःः सम्यग्ञानसदकारीणिः 

साधनानि विधीयन्ते नित्र्तिप्रधानानि ॥ 

सत्येन अनृतदप्रागेन" मृषायचनव्यागेन ठभ्यः प्राप्तव्यः । किच 

तपसा हि इन्दियमनपएकाग्रतया ।` ' मनसश्चेन्धियाणां च दयकाभ्ये 
परम् तपः › (मो. ध. २५०-४) इति सरणात्“ । तद हि अनुक्रूलम् 

आलमदरीनाभिमुखीमावात् परमं साधनं तपः” । नेतरत् चनन्द्रायणादि" । 

¦ एष आसा छभ्यः' इव्यनुषङ्ः सवत्र | सम्यम्ानेन यथाभूतातस- 

दशनेन" ब्रह्मचर्येण सैथुनासषमाचारेण । नियं सर्वदा । नित्यं सत्येन 

1. भिक्षूणामेव हि भिवरत्तिघरमेपराणा संपश्नपाघनवत्ता । म घासम्पञ् 
साधन फलर्साधनायाट मिति भावः ॥ ठे भा. भव । तै. भा. दीक्षा. उपसं; 
गी. भा. & अव. 

2. अत्रापरिपक्षक्षानमेव घाकया्थन्तान सम्यग्श्ानशब्दवाच्यं सस्पहकारित्य 

सत्यादीनाभिति केचित् । तदसत् । वाक्यार्थमात्रेण विजानन् (३-१-४) मा.भा.६४) 

इति भाऽथविरोधात् । परविद्योव्पत्तिसाधनप्परेनेव तु सदकारित्ववाचोयुक्तिरिव्युक्त 
प्राक् (भा. भा. ६० तत्सहकारीणीत्यख रिप्पणे) भसाभिः ॥ 

3. “न ्रूयात्सत्यसग्रियम््” इति स्खते; सध्ये श्रय देवेष्यर्थ न गृह्वीया- 
दिस्याष्ायेन भनृतस्यागेनेति व्याख्यानम् । नतु स्यागमात्र सस्यवदरनमिष्यभि- 

प्रायेण 1 4. " तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर् उच्यते 
इष्युत्तराम् ॥ ते. भा. ३-१. 

5. एतादृशं तप एव हि ब्रह्मनिष्टत्योपश्चुहकस्वेन परिवाजकानां विधीयते ॥ 
सू. भा- ३-४-२०, ध्यरानयोगाद्गस्वेन गीतासु श्रमक्रग्प्रोपटक्षितं च ॥ गी. भा. 

भ १ 
६-२. 6. तस्य कायद्धेशग्रधानस्य वेखानसाश्रमे विहिसष्वान् । 
चित्तायासमापाद्य बअ्रहिःप्रवणत्वकरणाच्च ॥ 

7. यथाभूताधेद्क्षेनप्रयस्नेनेष्यथेः । सम्यग्क्ानसंपादुनाधै प्रयत्न. 
विरोषोऽत्र सम्यग्तानरब्दवाच्यः । सम्यग्क्षानमेव हि साक्षादस्मक्ताभकारणम् 1 
अतस्तद्थविचारादिग्रयत्नोऽत्र सम्यग्शाने अहीतघ्यम् । एतदव ‹ भध्यात्मक्षान. 
नित्यत्वम् ` दष्युक्तम् (गी. १३-११) गीता ॥ 

8. स्मरणे फीस के्िः प्रकषण गुह्यभाषणम् , सङ्कम्पोऽध्यवमायश्च 
श्ियानिटतिरेष च (१) इ्युक्ताष्टङ्गमेथुनपरिष्यागेन ॥ 
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नियं तपसा, निल सम्यग्न्ानेन ~ इति सर्वत्र निद्यशब्दः अन्तर्दीपिका- 
न्यायेन" अनुपक्तव्यः । वक्ष्यति च नयेषु जिह्यमनृत न मायाच 
(प्र. १-१६)* इति । क्वासौ" आत्मा य एतैः साधनैरुसभ्यः इति ए 
उच्यते । अन्तः शरीरे अन्तः मध्ये दारीरस्य पुण्डरीकाकारो 

ज्योतिर्मयो हि सक्मवणः" उभर: शुद्धः यम् आल्मार्न पशयन्ति उपरमन्ते 
यतयः यतनकशीखः संन्यासिनः क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्तमसः । 

न आसा निघ्ये सत्याद्विसाधनैः । संन्यासिमिः रम्यते इत्यर्थः । 
न कादाचिकैः सत्याद्विमिरुभ्यते ॥ ५॥ 

सत्यमेव जयते नायतं 
सत्येन पन्थाः विततो देवयानः । 

1. मध्यदरीपिक्रान्यायः; देहरूदीपन्यायापराभिधनिः । यथाहि सा 

दीपिका याह्यमभ्यन्तरे चत्युभये प्रकाशयति, एषे नित्यज्नन्दोऽत्र सर्वरं सत्यादि 
तिदोपणतया अनुपक्तव्य इत्यभिप्रायः । सस्यादीनं मावनापरिपाकनिमित्तं 
दाष्मश्नानम् स णव चाल्मरामः ॥ सी. भा. १३-५१. 

2. तैन जिष्माद्रसक्छोणसष्यादिनिष्टटवमश्रोपदिष्टमिति गम्यत इति भावः । 

मन्त्रप्राह्मणयरकाथता हि युक्तेति । यद्यपि प्रशोपनिषदि कमे्तानसमुखयानु- 
एायिनां जिष्धाश्भाव्रव्छरूपं साधनसुपदिष्टम् , तथापि सम्यम्तानसाधनानुष्ठाने 

तस्कैमुलिकत्यायनाविद्वितस्यम् हतिभावेनान्र तदुदाहरणम् । एकमेव द्युपास्यं हेय 
च ब्रह्मनि ॥ 

;‡. "काऽमौ' हव्येवदूपेक्षयां अयमेव ज्यायान् पाठः । द्रष्टव्य प्र 
(६.१, २) भाध्यम् ॥ 

+. ° कन्तःप्रारीरि ' हेति सामान्येनोक्तमपि हृद्ये हति विदोषपरस्वेन 

योग्यम् २-२.६, ५, ८, ९ ~ दस्यदिना पूकबाक्यताये इति भावः ॥ 
2. ३-१-५५ मम्क्रम्य परामर्शम् ॥ 
0. गथपि गृहम्यच्ववि सह्यादि्ाधनानि सन्ति, तथापि नित्यसत्यादीनि तु 

मन्पामिनामेव दाकयानुषटपनिीनि आद्र: ॥ 
५. पलानि लिद्धोमां ज्ञानिनो लक्षणानि, साधकानां तु यतसाभ्यानि 

क्षानमाधनानि । मी. भा. भवतपणिक्रा २-५ मी. भा. अवतरणिका १६-७, 

ए. भा. ८-१.१ ( सकर्धमाभ्यम् ). 

1५ 
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येनाक्रमन्त्यषयो द्याकामा 
यत्र तत्सत्यसय परमं निधानम् ॥ ६ ॥ 

साधनस्तुतिः - 

७०. सादि ' साधनस्तुत्यर्थोऽयम् अथवादः* ॥ 

सत्यमेव प्षत्यवानेव जयते जयति" नानृतं नानृतवादी दृ्यर्थः । त 

हि सत्यातृतयोः केवरयोः पुस्पानाधितयोः जयः पराजयो वा संभवति | 

प्रसिद्ध रोके सत्यवादिना अनृतवादी अभिभूयते न विप्यः* | अतः 
सिद्ध सव्य बल्वत्साधनत्वम् । कश्च, रचाखरतोऽपि अवगभ्यते सत्यस्य 
साघनातिश्चयत्वम् । कथम् £ सव्येन यथामूतवाद्रव्यवस्यय्ा पन्थाः 
देवयानास्यः विततः विस्तीर्णः । सातव्येन प्रवृत्तः | येन पथा दि 
आक्रमन्ति आक्रमन्ते" ऋषयः दरीनवन्तः" कुहकमायाशाव्याह शार 
द्म्भानृतवर्जिताः" हि आप्तकामः विपततृष्णाः सर्वतः" | यत्रे यस्मिन् 

तत् परमार्थतच्व सत्य उत्तमसाधनसय सम्बयि साप्य परमं प्रकर 

1. यद्यपि सत्यमात्रं स्तु्तसुपरभ्यते मन्त्रे, तथागयुलतपक्नाद्रिमपरै- 

साध्रनस्तुत्युपक्षणस्वेन ग्रहीतव्या स्तुतिरियमिति भावः ॥ 

2. तस्यात्रदयायुष्टैयखज्ञापना्था इति रोषः ॥ 

3. उपनिषदि भाप्ये च (जयति इस्येच आ॥ 

4. सस्यवादिन्येव श्र्धानिक्यथो लोकस्य दहते, नासस्यरयाद्धिनि ॥ 

5. ‹ क्रमन्ते ' इद्युपसर्गरहितपारः भा 

6. उपासनया साक्षाष्कारं प्राप्ताः ॥ 

1. कुहकं वद्नम् । माया मनोवाक्मेमु भनुनृन्वम् | श्षाष्दं सोभः। 

सहष्ारः मिध्यामिमानः । दम्भो धर्मध्वजित्वम् । अननम् सयधात्रदवाध्रणम् । 

एरिरभपैवैजिताः शुदसालिका इस्यधेः ॥ 

8. रेहिकभोगतृणाविताः ॥ 
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निधानं परुषा्थशूपण निधीयते इति निधान" वर्तते | तत्र च येन पथा 

भाक्रमन्ति प्त सत्येन विततः इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ६ ॥ 

बटच तदिग्यमाचिन्यरूपं 
सक्ष्माच तत्सक्ष्मतरं विभाति । 

द्रात् सुद्र तदिहान्तिके च 
पर्यत्सिहैव निहितं गुद्धायाम् ॥ ७॥ 

हुरस्य्रह्मखरूपम् - 

७१. किं तत्, किंधर्मकं च तत्" इति £ उच्यते - बृहत् 
महत् च तत् प्रहत व्रह्म सव्याद्धिसाधनम्* । सर्वतोव्याक्ततवात् ° । दिव्य 

खगरप्रभम् अनिद्धियमोचरम् । अत एव न चिन्तयितुं शक्यते अख 
पम् इति अजिन्त्यरूपम्" । सुष््मात् आकाशादेरपि तत् सृष््मतसम् । 

निरतिशयं टि साम्यम् यख । सर्वकारणत्वात्" । विभाति विविधम् 

1. स्यासघत् भोग्यह्याय स्थितम् हस्यथः ॥ 

^ 2. सध्यारव्यं बद्मत्मोक येनाक्रमन्ति स देवयानास्यः पन्थाः सस्येन 

विनतः, नानूनेनेनि श्वाच्रपमिष्निः। यत इस्यंमहाभागं सस्यम् , भतस्तेनेव 
सस्ये लभ्योभ्य परमा्मल्यसिप्रायः ॥ 

3. घन् सस्यनम्यं निषा क्रिघ्मेकं क्रिस्वभावकेम् इति पएरच्छायामेत- 

दुच्यते । परदताक्षरस्वरूपकमय तकुच्यते 1 सत्यादिसाधनानां सम्यग्ानसाधनल्व 

द्रदयिनुम् ॥ परापरग्रहमणोप्नैकत्वं द्रर्म्ये सू. भा. ४-३२-९) ४-३-१४ 

मत्ययः ॥ 

५. प्रष्तमक्षरं ब्ररेव शृहद्िःयुच्यते, तदेव च सस्यनिधानख परमाथ. 
स्यरूपमिष्यधः ॥ 

5, स्याप्ष्डान् बष्टत् ॥ 

¢. अनसोऽष्यमोद्रम् ॥ त. भा. २.९ मा भा, ५. 
प. कल. भा. १-३-१५. 
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आदित्यचन्द्रा्याकारेण भाति दीप्यते । कश्च दरात् वि्रहषटदेशात् 

सुदूरे वि्रहृष्टतरे देदो वर्तते । अविदुषाम्, अल्यन्तागम्य्नान्' तर 
रहम । इह देहे अन्तिके सभीपे च विदुषाम्, आस्मत्वात् । सव।न्तरलाच, 
माकाङखाप्यन्तरश्रतेः' । इह" पयतपुं चेतनावस्मु दृस्येतन् । निहिते 

धिते दशनादिक्रियावच्वेन* योगिभिः" रक्ष्यमाणम् । क ? गुहां 

वद्धिरक्षणायाम् । तत्र हि निगूढे" र्यते विद्रह्िः । तथापि अविद्यया 
संवृत ' सत् न लक्षयते तत्रखमेव धविद्रद्धिः ॥ ५ ॥ 

न चद्युषा गृह्यते नापि पाचा 
नान्ये्दवेसपसा कर्मणा वा । 

्नानप्रसादेन विद्युद्धसच- 
सतस्तु त पश्यत निष्कटं प्यायमानः ॥ ८ ॥ 

11 

1. तेहि बाह्यप्रत्ययानुमारिण दनि । आल्मप्रस्ययानमारिणां नु भध्यस्त- 
मन्तकि ॥ ई. भा. ८, गी. भा. १३-१५. 

2- त्र" ३-७-१२ ! यद्धि स्वान्तरम्, तदुस्यन्तमेव सर्मापे व्रमन् ॥ 
ॐ. “इहेव ' इति मूलम् । तदनुलक्ष्य एवकारो ्वक्रमाद्युरित 

दव्यवगम्यते ॥ 

4. दश्चनादिश्रियावस्वैन यदुपलभ्यते तत्माक्िेनेस्य्मेः ॥ 
5. समाहितचितते्िदिध्यासनत्रीरः ॥ गी भा. १५१०. 

0 “गृढमस्था ब्रह्म साक्षिरूपेणनि गृहा ' इति भ्युग्पलिः सूचिनाप्य् । 
द रर २-२-५७ ~ हसयादिस्धरपु पृनःपुनरण्प्रलिपादरितम् 
भस्यासुपनिपदि । भत एव गृदावस्यां भोगापवनो (भोगे परविदुपाम्, अपवर्भशन. 
विदुषाम् ) इति ब्युतत्तिः श्चव्यन्तरभाप्ये ॥ प्रि भा. २.१. 

1. भविद्यया संत्रृतमिति । अन्तःकर्णधर्मानान्मन्यध्यम्य ये निष्टन्य. 
चिद्धसः तेषां संवृतमिवर । मविद्याया भपि हि प्रकारक अध । द्रष्टम्यं 
त, भा. ४-४-६ सुग्प्रोऽस्मीस्वस्य भाप्यम् ॥ 
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विश्ुद्धान्तःकरणेन ध्यानमस्षाधारणं साधनम् - 
५२. पनरपि ' अप्नाधारणे तदुपरृन्धिसाधनेम् उच्यते । यस्मात् 

न चश्युपा गद्यते केनचिदपि । अहूपत्वात् । नापि गद्यते वाचा । 
अनभिषेय्वात् । न च अन्यैः देः दतरेन्धिभैः" । तपसः सर्वपाधन- 
ल्यऽपिन तपसा गृह्यते । तथा वैदिकेन भिहोत्रादिकर्मणा प्रसिद्ध 
महच्ेनापि न गृह्यते । किं पुनस्तस्य अह्णे साधनम् इति ? आह | 
सानश्रसादेन आतमावबोधनसमर्थमपि खभावेन सर्वप्राणिनां ज्ञानं" 
बाह्यविपयरागदोपकटुपितम् अग्रसन् अशुद्धं सत् नावयोधयति 
नित्य सननिहितमपि आत्मतखं मलावनद्धमिव अआदशेम् 
विुरितिमिते सरिलम्* । तदू यदा इन्दियविषयसंसगैजनितरागादि- 
मटकराटृप्यापनयनान्" आद्रदीपलिसदिवत् प्रसादितं खच्छं शान्तम् 

अवतिष्ठते, तद्रा जानसय प्रसादः स्यात् । तेन ज्ञानप्रसादेन विशद्धसस्वः' 
विुद्धान्तःकेरणः मोमो त्र द्रष्टु य॒सात्, ततः तसात् तु तमात्मानं 
पूयते पद्यति उपरमते निष्के स्ववयवमेदवर्जिपं ध्यायमानः 

1. भोङ्काराश्रग्रणनोक्तपृत्रमपि ॥ 
2. मनोव्रागादीनामपि साक्षित्तरान्, स्वव्ज्योतिप भात्मनो दीप्तयेव तेषां 

स्यम्प्रविषयेषु प्रृलेः, स्वाध्मनि कियाधिरोधाश्च ॥ कै. भा. ८-३. 

2. जानन्न शरुद्रिश्तानवृसिमनी । यद्यप्थास्मन्नाने यलोऽनावर्यक एव, 

धम्यरन्तप्रसिष्टण्वादुान्मनः ; तथान्यविद्याध्यारोपितानास्मसम्बन्धो निराकरणीयः । 

रागाद्रिश्चानाःमसम्बन्धक्रत हमि तेन कल्युपिहया अद्धा कात्मा न सायत इद्युच्यते 

गी. भा. १८१५१. 

4. दृष्टान्नद्र्यन क्रमेण मटविक्षेदौ पराग्ष्टौ वेदितम्यौ ॥ 

7. सन्याद्िसाधनानृष्टाने च प्रसादा्थमेव । ्ाखाचार्योपदेश्तोऽपि एतद्र 
ष्य ॥ शी. भा. २.२१. 

८५. क्षानधसाद रायाश्यपनयनेन स्बच्छरताप्रासि; । तेन द्ररिण विशुद्ध 

सश: । विशुवमेव सन् स्वभावतः स्वं रागादिना कुपिते भवति 1 तदुपनथनेम् तु 

स्वरूपेणायनिषटते इत्यभिप्रायः ॥ 
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सत्यारिसाधनवान् उपसंहृतकरणः एकारेण मनसा ध्याय्रमानः' 

चिन्तयन् ॥ ८ ॥ 

एषोऽणुरासा चेतसा बेदितम्यो 
यसिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 

क, (*, $ तं प्र # 

प्राणितं सवेमोतं प्रजानां 
यसच् विद्धे विभवल्येष आता ॥ ९॥ 

७३. यम् आस्मानम् एवं प्यति एषः अणुः सक्ष्षः' आसा" 

चेतसा विषद्ज्ञानेन* केवलेन वेदितत्यः। कासौ ? यक्षिन् शरीरे 
प्राणः वायुः पञ्चधा प्राणापानादिमेदेन संविवेश सम्धरक् प्रविष्टः* | 
तसिन्नेव शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेय इयर्थः । कीददोन चेतसा वेद्वित्य 
इति ? आह । प्रणिः सहेन्धियेः" चित्त सर्वम् अन्तःकरणं प्रजानाम् ओत 
व्याप्तम् येन । क्षीरमिव स्नेहेन, कंष्टमिवाभिना । सै हि प्रजानाम् 
अन्तःकरण चेतनावत् प्रसिद्धं खेके" । यस्िश्च चित्ते इ्धेशाद्विमटगिशुक्तं 
॥ 8 1 1 11 

1. भ्यानमनत्र भात्मखररूपचिन्तनं तत्रेधेकामरीकरणं श्च । भयमेव गीतासु 
ध्यानयोगश्षब्देन व्यपदिष्टो निहिध्यासनापराभि्यः । ` प्य्राय्मान्ये ज्ञानप्रमादरं 

रभते, न्ञानप्रसादेनाऽऽस्माने पयतीति क्रमो द्रष्टव्यः 2 ~ इति केचिन् । तश्र । 

ज्ञानप्रसादेन विष्ुसच्वस्य ध्यानेन दुदोनं भवतीतिश्रुनिबिरोधात् भाप्यविरोधाद्च । 
न च ध्यानमन्र भावनारूपा क्रिया । प्रसिद्धे च ध्यानयोगस्य दर्नपयं ग्रसायित्वम् ॥ 
गी. मा. ६-२९, १८-५२, ५३; सू. मा. ४-१-१२. 

2. करणागोचर इत्यथः ॥ 
3. च्ररितोऽयं शब्दः आ] 

4. समनन्तरपूर्वमन्तरोक्तविधया बिशयु्ान्तःकरणनेत्यर्भः ॥ 
5. क्षं च प्राणद्य दारीरे प्रतिष्ठकमस्वृतीयप्रे वितत्य दूरश्िवः ॥ 
6. इन्दः सदेति भिन्नक्रमः सदृशषब्द्ः । प्राणरित्यस्य ध्यारयामसेतन् ॥ 
| # भात्मचैतन्यभ्याप्षमेव हान्तःकरणमिति तदूाभालष्मेव तग्रात्म- 

श्रान्तिकारणम् ॥ गी. मा. १८-५०. 
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दर विभवति प उक्तः भासा | विदैपेण स्वेन आध्मना विभवति 

समाने प्रकारग्रति इव्यथः ॥ ९॥ 

ज्ञानिनः म्वकामावापिः 

यं यं ठटोकं मनसा संविभाति 
| विुद्धसत््वः कामयते यांश्च कामान् । 

तं तं ठोकं जयते तश्र कामां 
सस्मादात्मन् हयचंयेद्रतिकाम : ॥ १०॥ 

ज्ञानिुश्रपा विभूतिप्रदा सकामानाम् - 

५. य एवम् उत्तरक्षण सवतमानम् आत्मलेन प्रतिपन्नः, 

तस्य सवराद्प्वादेव स्व्राबातिरश्षण" फलम् आह - 

भृ गर प्ित्राद्धिरक्षण मनसा संविमचति संकर्प्यति मह्यम् 

न्यम्रौ वाण भरेत् इति विगुद्धसच्चः क्षीणङ्करः आत्मवित् निर्मङन्तः- 

1. क्षम्पान्पाक मवनीन्यक्रः दन्द्रः प्रमादरान्न टिम्ित्त दइस्युमीयते। 

विभदनी्यस्य विके भवनीन्यवययाथदुक्षनपरत्वादह्वाप्यस्य ॥ 
‡. चविलुखान्तःकरणानो सान चित्ते स्ययमेवाविभवस्यःस्मा इत्यभि- 

प्रायः । पनन चदन ध्यायमानः दुनि वितविदग्रीभप्रो न विवक्षित इस्यु्तं 
अथति ॥ भी. भा. १०.११. 

2. चानिना यन्फक सर्वरागास्तिलश्नण न कततकर्मोपापनाफलवत्कारान्तर 
भावि, छिन शामयमकालभदवि। यश्च योप्याद्रिपु दद्यमानसिदि रूपम्, तदपि 
नस सयन्मिन्योन् ॥ बु भा, गुनीयाध्यायान्ते भानन्दरुमीमांसामाप्यम् । 

;. अथमि ददाम्य (८-२२-१ प्र्रूतिपयन्तस्) श्रतरमाणाल्यक्रो सगुण 

दायान क्सम, नयाति जानिनः स्प्सन्व्रत्तऽपि न्मोकाम्तस्येयेत्यभिप्रयेणात्र 

वरमद्य विमृनिधरदतनाधमिनि नेयम् ४ 
{* 1. शान्पार्मृ्यकसंकत्पनमसमाविनमिःमादाद्कय अन्यस्े वा ङदवुन्धम् ॥ 
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करणः कामयते याश्च कामान् प्रार्थयते मोगान् ते तं रोकं जयते प्रामोति 

तांश्च कामान् संकल्पितान् भोगान् । तस्माद् विदुषः म॒व्यसंकरसपत्वात् 

आ्मक्षम् आसज्ञानेन विशुदधान्तःकरणम्' हि अर्चयेत् पूजयेत्. पाद्- 

प्रक्षारखनशचुशरषानमस्कारादिमिः भूतिकामः विमूतिम् ईन्छुः ॥ १०॥ 

इत्याधर्वणमुण्डकोपनिषद्धाव्ये वृतीयञुण्डके प्रथमः खण्डः 

1. भाप्मन्नान द्यन्त डुद्धिकरमन्तःकरणस्य ॥ गी. भा. ४-६८. 
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तृतीयमुण्डके दवितीयः सुषडः 
आत्मज्ञवरश्रपूणां निष्कामानां मोक्षः 

स वेदेतत् परमं ऋह्य धाम 
यत्र विशं निहितं भाति शमम् । 

उपासते पुरुषं ये कामाः 
स्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति धीराः ॥ १॥ 

निष्कामानां शुश्रषूणां मोधम्राधनिः 
५५. ततः पूजाई एवासौ" । यस्मात्" ~ स वेद॒ जानाति 

एतत् यथोक्तलक्षणं त्रह्म परमंधाम उक्षः सर्वकामानामाश्रयम् 
आम्पद्रम्* । यत्र यिन् ब्रह्मणि धाचि विश्वं समस्तं जगत् निहितम् 

आप्तिम्" । यच्च स्वेन ज्योतिषा" भाति शुभ्रं डुदधम् । तमपि 

एवमातमनने पुषं ये हि अकामाः विभूतितृप्णावनिताः" मुमुक्षवः सन्तः 

मुद्रितपुस्तकेषु एतद्वाक्यमनीतानन्तरमन्त्रभाप्यसमाप्तौ स्थापितम् ॥ 
लस्य शुश्रूषण भक्तानाममीषटपद मित्यत्र देतुमाह ~ यसादिति ॥ 
८ श्रङकृष्टम् ` एति वा॥ 

५4. वद्वण्यव हि सर्वाः कामा पिकल्िपिता इति ब्रह्मस्तानेन तप्प्रा्तिमान् 

सवन्कामान् सहेवाभोति ॥ तै. भा. २-३ ‹ सवरौन् कामान् सह ' इत्यसय 
थिवरणा उष्यम् ॥ 

५. भतम् । भर् दव रथनामौ हति शेषः ! यदुशरिस्येव धप्मनः 
स्वसपस्थित्थाव्िफं एमते इत्यथः ॥ 

6. दलन्यप्रकाेन ॥ २-२-१०. 
7. भपिशागदरादुः यथा परमेश्वरम् इति रम्यते ॥ 
8. “ भूतिकामोऽ्धयेत् ` हस्यनन्तरमन्प्रोक्ष विभूतिफरकमचैनम् । 

भकामानां तु सेवा मुक्तिफलमेत्यभिपायः । तसातेषामपि पूजा प्वासौ 
शवयु्तम् ॥ 

13 

य ।, 

१५ ॥} 

भ 
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उपासते परमिव देवं" ते शुक्र नृवीजं यदेतत् प्रसिद्ध शरीरोपादान- 

कारणस् अतिवर्तन्ति अतिगच्छन्ति धीराः धीमन्तः । न पुनर्योनिं 

परसधिन्ति । ' न पुनः कचिद्रति करोति ` (¢) इति श्रुतेः । अतत 

पूजयेत् इत्यभिप्रायः ॥ १ ॥ 

आत्मज्ञः पयाप्तकामः 

कमाय कामयत् मन्पमानः 
स काममिजीयते तत्र तत्र । 

पयातुक्ामस कृतात्मनस्तु 

टेव सवे प्रविरीयन्ति कामाः ॥ २ ॥ 
कामलागसख प्रधान्यम् 

७६. मुमुक्षोः कामत्याग एव प्रधानं साधनम् इत्येतदू 
दीयति - 

कामात् यः दृष्टष्ष्टेष्टविषयान् कामयते मन्यमानः तद्रणान् 

चिन्तयानः प्रार्थयते स तेः कामभिः कामैः घर्माधर्मप्रवृत्तिदेतुमिः विषयेच्छा- 
प, क (५ 

ख्यः सह जायते तत्न तत्र | यत्रे यत्र विपयप्राधिनिमित्तं कामाः कर्ममू 
पुरुषं नियोजयन्ति तत्र तत्रे तैपु तेषु विषयेपु तैरेव" का्र्येषटितो जायते । 
यस्तु परमा्थतत्वविक्ञानात् पय॑प्रकामः । आल्मक्रामघ्वेन* परि समन्ततः 
आप्ताः कामाः यस्य । तख पयोप्तकामस कृतात्मनः अविध्रारक्षणात् 
अपररूपात् अपनीय स्वेन परेण स्पेण कृतः आत्मा विधया तस 

1. " परमिव सेवन्ते ` इति भा॥ तत्रापि देवं सेवन्ते इति देवशब्दो 
लक्षो दष्टन्यः। सेवन्ते इति 'उपासते' स्यथ स्याख्यानमिनि ख । तत्र ते हृष्यप्य 
ध्यादायेम् , “परमिव देवम्” इति श्रे. (६-२६) परामश्षः ॥ 

2. युनजेन्मकारणस्याक्ञानस्य भस्यन्तसुपश्धटित्तव्वादिति भावः ॥ 
3. ^तैरिव ` आ॥ तैरेव कामैः कोशकार इव स्वाप्मामे वेष्टयते हतो 

जायतते च इत्यथः ॥ 4. शात्मकामो श्याप्तकामः ॥ कृ. ४-४५-६. 
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कृतात्मनस्तु इहेव तिष्टत्येव शरीरे" सवै धमाधर्मम्रवृत्तिरेतवः 
प्विखीयन्ति प्रविरीयन्ते चिखयम् उपयान्ति नह्यन्ति इयर्थः । 
कामाः तजन्महेतुविनाक्षात् न जायन्ते इव्यमिप्रायः ॥ २ ॥ 

आत्मव्रणमेव यख्य आत्मप्राप्तयुपायः 

नायमात्मा प्रवचनेन ठभ्यो 
न मेधया न बहूना श्रुतेन । 

यमेवेष वृणुते तेन छभ्य- 
सस्येष आत्मा विचरते त॑ खाम् ॥ ३॥ 

आन्मप्रापत्ये परमोपायः 
५७, येय स्वलाभात् परम भासखामः*, तह्ामाय प्रवच- 

नाद्य उपाराः बाहुल्येन कर्तव्याः इति प्रसि इदम् उच्यते - 
योऽयम् आत्मा व्याख्यातः, यख लाभः प्रः पुर्पा्थः, नासौ वेद- 

दाखराध्ययनबाहुल्येन प्रवचनेन भ्यः | तथा न मेधया प्रन्थार्थधारण- 
शक्त्या । न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणेन इत्यथः" । केन तर्हि 
भ्यः इति ? उच्यत । यमेव परमात्मानमेव एषः विद्वान् ब्रृणुते 

1. आत्मिन; काचश्वाभावात्, भविद्यारुक्षित्तापरख्पापनय एव परस्प. 
करणमिष्यथः 1 सादकपरस्तु एतारमशब्दो$न्यभथा ष्यार्यातो गीता (१५-११) 
माध्यं ॥ 

2. जीत पव कामा भात्मनि प्रधिष्टीयन्ते, भाष्मतादास्म्य गच्टन्तीत्यथंः । 
न तु ममास स एरीरान्तरं नयग्ति ' ब्रह्मेव सन्दरदाप्येति ' (शु. ४-४-६) इति 
रत्यस्तरागू ४ , 

1. भक्िद्या हि कामजन्हितुः । विद्यया हम्नारान्न जायन्त दष्यथंः ॥ 
4. . जा्माराभाद्न परे विदयते" (आा- ध. १-८-२२-२) इति स्ति 

सूयति - परः पुरुपाधं इति ॥ 

५. वदयमाणसाधनरहिमैः केषप्रच्वमाद्विभिमे रभ्य हत्य्थः 1 न सु 
पधचनादिष्छमातुरः ॥ 
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पतम् इच्छति, तेन वरणेन एष परमात्मा रभ्य; नान्येन 

साधनान्तरेण । निलयरुब्धस्वभावलात् कीदोऽसौ विदुप भआत्मराम 

इति £ उच्यते । त्य एष आत्मा अविचासन्छनां स्वां परां तनु 

खासमतक््ं सख्यं विवृणुते प्रकाशयति" । प्रकारो इव घराद्िः वरि्यायं 

सध्याम् आविश्रवति इलर्थः । तसमात् जन्यत्यागेन आस(ाभ)- 
प्राथनैव° आलमङामसाधनम् इयर्थः ॥ २ ॥ 

आतमप्राप्त्ये सहकारिसाधनानि 

नायमातमा बटहटीनेन रम्यो 
न् च प्रमादात्तपसो वाप्यटिङ्गात् ¦ 

एतेरुपायेयतते यस्तु विद्रा 
सस्थेष आत्मा षिदाते व्ह्यधाम ॥४॥ 

बलादिसहकारिसाधनानि 
७८. आसमप्राथनासहायमूतानि एतानि च साध्रनानि बर- 

प्रमादतपांसि रिद्गयुक्तानि संन्याससहितानि । यसात् ~ 

1. अन्यत्सर्वं परित्यञ्यात्मानमेव यस्कामयते तेन रभ्य दत्य; साधर 

वक्तु परदृत्तस्वात् तेनेति बरणपरतया प्याख्यातम् । यमेव वृते तेनेव्ातमना 

घरिक्रा रभ्य इति यत्तदोः समानाभसमपि श्रुतं काठटक(१-२-२३)भाष्ये । 
उभयथापि परमात्मनः स्यात्सस्वेनानुसंधानमव विवक्षितम् ॥ 

2. (पर आस्माः चा ॥ 
3. ननु परमात्मा नित्ये स््ाह्मभापेनैव स्थितः 1 तत्पुनः कीदषोऽमौ 

तल्लाभ ? ~ इव्या्षेपः ॥ 4. ‹ छनूम् ' इति षा॥ कारके च ॥ 
5. प्रागिद्यामाग्रन्यवहितसख परमाद्मस्वरूपस्य भवरिद्यामोष्ान्धकार- 

नाशनमेव प्रकाक्ानम्, स एव चास्य राभ इत्यभिप्रायः । गी.मा. १०.११), १८.६६. 
6. भ्माहमप्राधतेवः हत्येवारम्, रामशषष्दुसय स्वभिकावापः केनखिदितयनु - 

मीयते । उत्तरमन्त्रभाप्ये ‹ ्ा्मप्राश्रना' इस्येव पाठात्, ` यमव दृयते तैन 
वरणेन ` दस्थनेन वाक्येतैकाध्यौय च ॥ 
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अग्रमाल्मा बलदीनेन वहप्रहीणेन आत्मनिष्टाजनितवीरयैरीनेन' 
न ठभ्यःः इव्यर्थः । नापि लीकिकिपुत्रपशादिविपयासङ्गनिमित्ात् 
प्माद्रात्"। तथा तपतो वाऽपि भलिङ्गात् टिङ्गरहितात् । तपोऽत्र ज्ञानम्" । 

लिङ्ग संन्यासः । संन्यासरहितात् ज्ञानात् न लभ्यते इलः" । एतेः 
यपरैः बर्प्रमादस॑नयासक्नः यतते तत्परः सन् प्रयतते यस्तु विद्रान् 
विवेकी आध्मवित्" तम्य विदुषः एष सात्मा विशते संप्रविरति 
ब्रह्मधाम | ४॥ 

ज्ञानिनो ब्रह्मभावः 

संप्राप्येनमृषयो ज्नानवष्ठाः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 

ते सगं सवेत प्राप्य धीरा 
युक्तातसानः मवेमेवाविशन्ति ॥५॥ 

1. आव्मयिद्ाकरल वी्यमाव्मनेष हि छभ्यते । भतोऽक्राप्मनिष्ठाबर - 
मेष धिषक्षिनि म तु श्षारीरं धनसहायादिजे मेति भावः ॥ के. भा. २-४. 

2. “नायमात्मा .-. एभ्यः इति वा मूरनुपूर्दमदसशैव भाष्यं 
दिष्य दष्योनादीलीमनुकष्य सोऽपि पारोऽ्ीकाये एव ॥ 

3. " विषयमङ्गनिमिपमावात् ` शति भा। बाद्नासङ्ग एवं श्चालम- 

प्ाद्नायाः प्रच्युषिरू्वप्रमादृकारणम् । अतोऽयमत्तेन भाष्य सुसुश्चुणेति भावः ॥ 

५, कमु मवपयन्तम् ॥ 
2. संन्यासन्यापि ज्ञागपरिपाक्षायापेक्षास्सीति भावः । सू. भा. ३-४-२० 

रभ्य भूमिका ॥ 

८. प्रसेक्षशामयान् माषः दस्य: ॥ 

7. कषानेमाधिथां पिधुयेकोभवति परमाध्मना इत्यथः । गी. मा. १८-५५. 
धामवरणं वाद्रमाददिमहायमप्यये्षते सीप्रसाफस्यायेति तु वाक्यार्थः ॥ 
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सधीत्मना ब्रहप्ाधचि्खनिनः 
कथं व्रह्म विश्चते" इति £ उच्यते - 
संप्राप्य समवगम्यः एनम् आत्मानम् कषयः दरदीनवन्दः" 

तैव ज्ञानेन त्ताः न ब्चेन तृप्तिसाधनेन* श्रीरोए्चयकारणेन । 
कृतात्मानः प्रमात्मखशूपेणैव निप्यत्नाहमानः सन्तः" वीतरागाः विगत. 
रागादविदोषाः प्र्चान्ताः उपरतेद्धियाः । ते एवभूताः सर्वगे सर्धव्यापिनम् 
आकाशवत्” सर्वतः सर्वत्र प्राप्य" नोपाधिपरिच्छिनेन एकदेदोन, किं तर्हि 

तद्रैवाद्वयम् आत्मघ्वेन प्रतिपद्य घीराः अव्यन्तविवेकिनः" युक्तालानः 
नि्यसमाहितस्वभावाः° सर्वमेव समस्तं“ शरीरपातकाटेऽपि' 

1. “ संविशते ' इति आ॥ ; संबिरददित एव तु एारो युष्छतरः । “ विरते 
ब्रह्मधाम ` इस्यनेन संवादाथैम् ॥ 

2. \‹ संप्राप्य › एष्यच्र समिस्युपसर्मस्य सम्यक्तवमश्रः । प्राप्तिस्तु भवगति- 

रेष, इतरस्याः गतिूर्विकायाः परे बह्मण्यसंमवात् इति भावः ॥ सू. मा. ४-३६-७. 

3. साक्षादहमस्मीस्येषं द्टवन्तः ॥ 4- ते-मा. २-७ (रपकष्दभाप्यम् )॥ 
5. भअविद्याकस्पितावमस््ररूपापनयनेन स्वेन निस्यसिद्धेनं पररूपेण 

निष्पादितास्मानः ॥ ३-२-२२. 
6. “° भाकाशवरसवैगतश्च नित्यः ' इति श्रूतिसूचनमिदरम् ॥ 
7. भविद्यादुक्षायामेकदेरोन देदादिपरिच्छि्नेन ब्रह्मप्राप्तिः । श्तानदृक्षायां 

पुनः सर्वतः प्राक्षिः । न हि सर्वगतस्य स्वात्मस्वेनावगतस्य एकदहोन पराधिः; 

एकदेशेनाप्रापिश्वेत्युपपद्यते इति भावः । प्रासिश्चार प्रतिपत्तिरवरातिरेव ॥ सू भा. 
१-१-४. 

8. यद्यपि देहातिरिक्ताहपरस्ययगम्यमात्मानं प्रतिपन्ना अपि विवेकिन एव, 
तथापि भद्रयास्मानं प्रतिपक्नास्ततोऽपि विवेकिनः । न सष वियेकः सािश्षय हसि 
अत्यन्तनिवेकिनस्ते ॥ 

५. द्रस्य हि ब्रह्म नित्यसमाहितम् । सर््थापि विश्चेपराष्ित्यात् 

(गो. का. ३-३७)। भक्त एव तदस्मत्वमापक्षा ज्ञानिनोऽपि नित्ययुक्ताः ! न लितर- 
योगिन इव प्रयल्ञसिदसमाधिकाठे एव युक्ताः ॥ 

10. ब्रह्म हि सर्वम् । श्षानेन तद्धाबमापञ्ना जीषस्तं एष, तदूर्वमपि 
तदा चिक्षन्ति ॥ प्र- ४-११, ब्रू. १-४-१०. 

11. यद्यपि क्तानिदृ्टया नित्यमेवाश्रीरस्वम् (सू. मा. १-१-७४), तथापि 
व्याघहारिकदष्टया हरीरपातकाेऽपीस्युक्तम् भावषिक्नन्तीति श्व ५ 
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आविशन्ति । भिन्ने घटे षटाकराशवत् अविघयाकृतोपाधिपरिच्छेद 
जहति` । एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥ ५॥ 

वेदान्तविक्ञानसुनिश्रिताथाः 
संन्यासयोगादयतयः शुडसस्ाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्व ॥ ६ ॥ 

ज्ञानिनां न गतिपूविका वहमग्रा्िः 

८०. कश्च. वेदान्तजनिते विनामे वेदान्तविक्ञान, तस्यार्थः 

परमात्मा" विज्ञेयः । रोऽ्रः सुनिधितः येषां ते वेदान्तविक्ञान- 

मूनिश्विताशाः* । ते च संन्याप्तमोगात् सर्वकर्मपरिव्यागरक्षणयोगात् । 

यवलवरद्मनिष्ठास्वरूपान् रोगात् । यतयः यतनद्ीखः । डद्धस्वाः 

दध स्वं येषां संन्यासयोगान् ते शुद्स्वाः । ते ब्रह्मेोकेषु । 

संसारिणां ये मरणक्रालाः ते भपरान्ताः" । तान् अपिक्षय मुमुक्षूणां 

1. निन्य महाकष्ानाभिन्च एव घटाकाशः, भविद्याकर्पितोपाधिपरिच्छेदात् 

भिन्न हव तक्नादान्महाफाहो प्रविष्ट दष च ॥ गौ. का. भा. ३-2 ४. 
2. णएवमोपचारिकरि एव प्रयेदराः, नतु युख्यवृ्या ॥ व्र. भा- ४-४-६ 

(हव सन्तराप्यनि). 
2. (पर आराष्मा' हुतिषा 

+ " सूनिश्ितवेद्रन्तविक्षानार्थौ › इति संबन्ध दति भावः । संशय 

विपर्ययरहिनसयं सुनिभरिनन्यम् । एतारश्सुनिश्रयप्रदत्वमेव वेदा्तविश्ानस्य 

पि्ानःवम् , भनुभव्पयन्तविदरोषक्तानस्वम् ॥ 

, सर्वुकसमन्याममरिता ब्रहमनिषठेवात्र संन्यासयोगदाव्द्वीथ्या । 

गी. भा. १८. ४९ (` जनमममिद्धिम् द्यस्य म्याख्या ).1 
6. ‹ प्रमन्नः ' (जा) हनि पे ठेवकप्रमादासतररितं सकारः । यच्चपि 

णका पराग्तकिन्वेमेव विगाद्रयनि कोकः, तयापि न सं देह्रहणस्य 

परमो धन्त: । जग्माम्मरि दहपरहुणस्यावहयस्मावात् ॥ 
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संसारावघाने देहपरिव्यागकारः परान्तकारः । तस्मिन् प्रान्तके | 

साधकानां बहुखात् ब्रहैव रोकः । एकोऽपि अनेकवत् दइयते प्राप्यते 
वा । अतो बहुवचनं ब्रह्मरोकेषु इति । ब्रह्मणि इत्य्थः* } परागताः 
परम् अमृतम् जमरणधर्मकं ब्रह" आमम् येषां ते परागताः । जीवन्त 

एव ब्रहममूताः* परासृताः सन्तः परि समन्तात् प्रदीपनिवाणवत्" भिन्न- 
घटाकराञ्चव्च" निवृत्तिम्" उपयान्ति । परिमुच्यन्ति । परि समन्तात् 
मुच्यन्ते" सर्वे ¦ न देशान्तरं गन्तव्यम् अपेक्षन्ते । ' शकुनीनामिवाकारो 
जके वारिचरस्य च । पदं यथा त दृद्येत तथा जञानवतां 
जाना ममा 

1. संसारिमरणकारपेक्षया सुसक्षुणां मरणकालः परान्तकाः । कानि. 
द्या तु सर्वदा तस्ाशरीरस्वमेवेति नेवास्त्यन्तकालः ॥ 

2. “एकोऽपि इत्यत भारभ्य श्रद्मणि हष्यथः' दनियाचत् ध्युत्करमेण 
परित टेखक्रमादादिति भाति 1 ‹ ते ब्रह्मलेक्रिषु ' इत्यस्यानन्तरं तु भाण्यममेन । 
° पराप्यते च ` दति वास्थाने खक्ब्द्पाठे वा ॥ कऋममुक्तितो घा सण्योमुक्तितो घा 
भभिनवमेव प्रतिपुरुषं प्राप्यते दश्यते घेति बहुवचनम् । स्वस्येष्ट दुपरसासूपेणापि 
ब्रहैव साधकाः सम्यन्ति चेलतोऽपि वहुवचनम् गी. भा. ७.२१, २२, २६.)। 
मद्व रोक इष्यवधारणं तु षाद्यरोकफरानां तदृन्तमतष्वष्मवनाय ! शू. ४.४.२२. 

3. शतराख्रतमपरम् अपेक्ष्य परमतं श्रक्ष ॥ 
4- पराद्तम् भस्मभूतमेषामिति परामृताः । जीवन्त एत्र ब्रह्मभूता; सम 

इयथः ॥ बर. ४-४-६ (ग्रहेव सन् ) 
9. अपथा प्रदीपस्य निवाणे शहैव तेजःसामन्ये भम्पकतरवस्थितिः तद्त् । 

का. भा. २-३-१४. 
6. भिन्ने घरे भविद्याकृतसेदरप्यवहारं परिष्यज्य महाक्षादादिदोषेणाव- 

स्थितिवत् ्यथेः । भिन्नपद्रहितं ‹ घटाकाशवश्च ` दध्येतावन् भ॥ भये षित तु 
भिकपद्म् ५ 1. `° निद्रेति ' द्येसत् सेगदङेरित्यं परिमितं भाति ॥ 

8. ‹ परि समन्तात् ' इति द्धिः कि परितिमिति भ श्ायते। रेक. 
भमादोऽयमिल्ुञनीयते। “भिज्रषदाकाकबष्च सुष्यम्ति मुच्यन्ते निद्तिम् (निर्ृतिम्) 
उपयान्ति ' इति हि भगवतः परोरीमनु रभ्य शकय पशुम् ॥ 

9 “अखे वारिचरस्य च " इत्यस्य स्थाने ‹ मरद्यानामिष चोदके ̀  हति 
सुपितभारतपुसतके । ° बारिचरस्य वा ' इति षा ॥ 
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गतिः ॥ › (मो. ध. १८१-२), “ अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः › () 
इति शतिस्मृतिभ्याम्" ॥ 

देशपरिच्छ्वा हि गतिः संसारविषयैव । परिच्छ्निसाधन- 
साभ्यत्वात् । ब्रह्म तु सम्तत्वान्न देरपरिच्छेदेन गन्तव्यम् । यदि हि 
देशपरिच्छिने रह्म स्यात् , मूर्तदरव्यवत् जाचन्तवत् अन्याश्रितं सावयवम् 
अनिप्यं क्रतके च स्मात् । न व्वेवेविधं भवितुमर्हति । अतस्तसपरापिश्च 
नैव देगपरिच्छिन्ना मवितु शक्ता । अपि च सनिचयादिसंसारबन्धाप- 
नयनमेव मौक्षमिच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु कार्यमूतम्* ॥ ६ | 

गताः कटाः पञ्चदश प्रतिष्ठ 
देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 

केमाणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सव एकीभवन्ति = ॥७॥ 

विज्ञानान्मनः सक्र्मणः परमास्मन्येकीमायः 
८१. किंच मोक्षकाटे या देष्टारम्मिकाः कराः प्राणाघाः 

ताः खाः प्रतिष्ठाः सत्ताः | स्वस्व कारण गता भवमिति इव्यथः" । 

1. स्णनिश्रनिभ्याम् हनि ष्युत््मेण संबन्धो बोधनीयः 1 (अनध्वगा' इति 

श्निः काटफद्पि (१- ३.१२) उदाहता । कुच्रस्येति ततु न चि्ञायते । ^श्रुति- 

स्मनिभ्यः ` हनि, शाप ोपारस्मु शरत्यादिश्तिस्षटतिम्यः' इति ् वेष्साधुः स्यात् ॥ 
2. उपाषकानामेव मु गरतिपूधका देशपरिच््छिक्नफरुप्रापतिन श्ञानिनाम्, 

क. भा, १६.२११; मू. भा. ४-६-9७) ८; शं. भा. ४-३-१५. 

ॐ "मव्य निगषटवन्धे इघामावभूतो मोक्षः"; ८ भविद्यानिवृत्तिमात्रे 
माक्ष्ययद्रारः ` हनि चे (है. भा, ४-२४-६) वाक्यद्रयमक्रानु्तन्धेयम् ॥ 

4. ग्या: ' इुस्यथिकमिति भाति ॥ ८ स्वां स्वा प्रतिष्ठाम् दति भा 
परिस्तु मूदननुनृण णड ॥ 

1, पाःयक्रा्चाः कणाः प्रथिष्यादीरव स्वप्रकतीरपिगच्छन्तीष्य्े; । एतच्च 

म्ययष्ारापेक्षषा । विद्दया तु सर हिव संपद्यते ॥ प्र. ६-५, सू. भा- ०-२-१५. 
1.4 
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प्रतिष्ठाः इति द्वितीयाबहुवचनम् । पच्वदश॒पञ्चदशसंख्याकाः या 
अन्स्यप्रशचपरिपटिताः" प्रसिद्धाः । देवाश्च देदाश्रयाः चक्षुरादिकरणखाः' 
सरव प्रतिदेवताघ जादिव्यादिषु गता भवन्ति इव्यर्थः" । यानि च मुस॒क्चुणा 
छतानि कमणि अप्रवृत्तफलानि । प्रवृफङानाम् उपभोगेनैव क्षीय- 
माणतात्* । विज्ञानमयश्च आत्मा अविदयकरृतवुद्धयादरुपाधिम् 

आत्मत्वेन गत्वा" जलादिषु सूर्या दिप्रतिबिम्बवत् इह प्रविष्टो देहमेदेपु" । 
कर्मणां तत्फलार्भत्वात् सह तैनैव विज्ञानमयेन भआसना' । जतो 
विज्ञानमयो विक्ञानप्रायः" | त एते कमणि विज्नानमयरश्च मात्मा 
उपाध्यपनयने सति परे अग्यये अनन्ते, अक्षये, व्रह्मणि आकाराकल्पे 
अजे, अजरे, अमृते, समये, अपूर्वे, अनपे, अनन्तरे, अत्राय" ", 
उद्रये, रिवे, शान्ते" ", सर्वै एकीमवन्ति अविरोपतां गच्छन्ति एकम् 

1. कटाः - प्राणः, श्रद्धा, आकारादिपद्चकरम् - इति सप्त ; इन्द्रियम् , 

मनः, अन्नम्; वीर्यम्, तपः, मन्त्राः कर्म, रोकाः, नाम ~ इस्येता नव 
(र. ६-४) ॥ यद्यपि वस्तुतः सर्वा एव कराः प्रीयन्ते, तथापि प्यव्हाररटप्रा 

नाशन आकरृतिसंबन्धान्नित्यस्वे सति नाममा न रीयत इत्यभिप्रायेण प त्चदशेस्युकत- 
मिति भाति । किमेत न जहातीति नामेति" ब्र ३-२-१२) इति श्रुव्यन्तरात् ॥ 

2. करणानुम्रादकत्वेन स्थिता देवतांस इष्यः ॥ 
3. स्वा स्रामादिस्याय्यात्मतां प्रतिपद्यन्ते इर्यः ॥ (श. भा. 9-४-१9) 

4 एतच्चोक्तं प्रागेव ( २-२-९ भाप्ये ) ।! तच्रत्यरिप्पणं च द्रटस्यम् । 
< क्षीणत्वात् ` घा ॥ 

59. मत्वा इति भा॥ ; अत्रस्यस्तु षा॥ पाठः; ॥ 

6. प्रतिबिम्बा देव देदमेदेषु बहूस्वेऽपि स्वरूपतः; परमात्मेवाद्वितीग्र 

इत्यथः ॥ प्र. भा. ४-९) सू. भा. २-३-५०. 
1. ‹ एकीभवन्ति ` हस्यनेनान्वयः ॥ 

8. विश्ानगुणामिमानी संसारीस्ययः । चिक्ामविकार ति तुं नाथः ॥ 

सू. भा. २-३-२९; ब्रु. भा. ४-३२-७ । विन्षायतेऽनेनेस्यन्तःकरणे चिन्ञानम् 
तन्मयस्तसरायः । तस््रायव्वं च तस्मिन् तेन चोपरभ्यत्वम् , उपरकूव्व च ॥ 
बर. भा. २-१-१६. 

०. त्र. ४-४-२५. 10. ब्रु. ३-८-८. 11. माँ. ५. 
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आापचन्ते' । जलचाधारापनये इव सुीदिपरतिविम्बाः सुय, घराद्यपनये 
दवं आकारो घराघाकाश्ाः* ॥ ७ ॥ 

यथा नः सखन्दमाना समुद्रः 
सतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम् ॥ < ॥ 

नामरूपाभ्यां वियुक्तिः - 
८२. किञ्च यश्रा नदः गङ्गायाः सन्दमानाः गच्छन्त्यः समुर 

सयुर प्राप्य अन्तम् अदु्नम् अविशोपात्मभावस्" गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति 
ताम च ष्पं च नामरूप विहाय हिता तथां अविदाष्ृतनामरूपात्“ 

विमुक्तः सन् विद्वान परात् क्षरात् पूर्वोक्तात्" परं दिव्यं पुरुषं यथोक्त- 

रक्षणम्" उपैति उपगच्छति ॥ ८ ॥ 

1. सिरवदपेण प्रीयन्ते इत्यथः ॥ सू. भा. ४-२-१६. 
2. भत्र्यरष्टान्तद्रयमवष्टम्य उपाधिप्रतिबिम्बभूत एव जीवे इतिः 

पाध्यवच्छश्नि एष सः ~ हति च पक्षद्रयं परिकल्प्य ष्याख्यानप्रास्थानिक्राः 

परम्परं बिषन्स्ते स्म 1 पक्षद्रयमप्याचायनिसिमतमित्यस्सदीय ‹ माण्डूक्य 

रहम्यविषुतौ ` प्रतिपादितम् ॥ 
3. स्ममूद्रात्मभावरे गच्छन्ीष्यभेः ; न पुनर्नाशं गच्छन्तीति । चट 

धिराघ्ान् ॥ 
4. नामस्य जीवाश्चयेऽपि चिद्यते इति पक्षनिरसना्धम् भविध्याङ्रतेति 

उपाच्याश्रमं नामरूपं जत्र उपचयते । उपाध्याश्नयमपि न बास्तवम् › उपाधेरण्य- 

ति्याकरिपलष्यादिति भावः ॥ सू. मा १-४-२२. 

5. कष्याकृतान् , ' अक्षरात्परतः परः ' (२-१-२२) इत्यत्र बणितात् 

ह्यः ॥ 
0.  यत्तभुदै्यम् ' इष्यायुक्तलक्षणम् , हु तद्िभ्यम् ' दत्मादयक्त- 

श्शद्णा & ॥ 

द. तक्चामवनीत्यथः । जीवन्नेव तदुप्मष्व गतो नामरूपप्रहणिनापि 

महव श्रनिपद्ते । न पुनर्मामरूपहेतशरीरं गृह्धतीस्यभिप्रायः ॥ 
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सयांह वै तत्परमं बश्च वंद 
् [क (क क 

बद्धैव भवति नास्याग्रह्मवित्कुटे भवति । 
तरति शोकं तरति पाप्मानं 

गु्यामरन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवाति ॥ ९॥ 

ब्रह्मविद् ब्रह्मव भवति 
८३. ननु श्रेयसि अनेके वि्राः प्रसिद्धाः । अतः ङ्रेया- 

नामन्यतमेनः अन्येन वा देवादिनाः विधितो ब्रह्मविद्दपि अन्धां गपि मृती 

गच्छति न ब्रहैव | न । विद्ययैव सर्वप्रतिषन्धस् अपनीतत्यात् । 
अविधयघ्रतिबन्धमत्रो हि मीध्षो नान्यप्रत्तिवन्धः । नित्यत्वात्, 
आत्मभूतत्वा्* ॥ 

तसात् स यः कचित्“ ह वे छोके तत् परमं त्रह्म वेदे साक्षात् 
अहमेवाखीति जानाति स्र नान्यां गति गच्छति । देपेरपि तस्य ब्रह्मप्राप्ति 
प्रति विघ्नो न रक्यते कम् । स्मा ह्येषां स मवति" । तस्मात् ब्रह्म 
विद्धान् ब्रहैव मवति । रिश्च, नाश्य विदुषः अ््वित् हुते मवति" | 
किञ्च, तरति शोकं उनेकेयैकल्यनिमिते मानसं मम्तोपं जीवततेव 
अतिक्रान्तो मवति" । तरति पाप्मानं घमीधर्मास्यम्" । गुहाम्रन्थिभ्यः 

॥ 

1. अविद्यारागद्वेपभयमोदादुयः (सू. भा. १-३२-२); भव्रिद्यास्ित्ताराग- 

देषभिनिवेश्षार्याक्लन्त्रान्तरप्रसिद्धा चा (यो. सू- २-३) ॥ 

2. “ देवादिना च ` इति मुद्धितपुस्तकपाटे चोऽधिष्ः ॥ 

३. बद्धैव ह्यारमभुता सुष्तयवस्था ॥ सू. भा. ४-१-५२. 
4. देवो वाः ऋषिवां, मनुष्योवा॥ श्रु. १-४-१०. 
5. ब्रु. १-४-१०. 

6. ब्रह्मजि्तासव एव तस्य कखे भवन्तीति क्ञानस्नुतये । योगिन्रष्टो 
प्वानिनां कटे जायत इति गीतोक्ति(६-४२)रत्रानुमन्धेया ॥ 

7. छं. ७-१-३, इ. ७. 

8. धर्मोऽपि पापक्ब्दवान्यः । सू. भा. ४-१-१४, छां. मा. ८-१-५. 
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द परावियाम्रन्थिभ्वः विशुक्तः सन् अमृतो मवति इति उक्तमेव" 

ˆ भिदे हृदयथनिथः ' (२-२२-९) इत्यादि ॥ ९ ॥ 

उपसंहारः 

तदतद्चाभ्युक्तम्- 

क्रियावन्तः ओ्रोधिथा बह्यनिष्ठाः 
+ (< 

स्वय उहत एकाष श्रद्धयन्तः 

तेपमिवेतां बदयविां पदेत 
रिरोत्रतं विधिवयेस्तु चीर्णम् ॥ १० ॥ 

विच्रासंभ्रदानविधिः 
८४. अ्रदरानीं व्रह्मविचासंप्रदानविष्युपप्रदशनेन* उपसंहारः 

क्रियते -- 
तदेतन् विच्रासंप्रहानविधानम्“ ऋचा मन्त्रेण अभ्युक्तम् सभि- 

प्रकरादिनम् क्रियावन्तः यथीक्तकमानुष्रननक्ताःण श्रोत्रियाः त्रहमनिष्ठाः 
सधरभ्मिन् अरमण भभिग्ुक्ताःण पर व्रह्म वुभुर्वः" खयम् एकर्पिम् 

1. कधिद्माव्रासनप्रचितोः कामादर्ो ग्रन्थिवद् ददीभूताः ॥ 

2, ब्रुनरपीषाल्यते उपसंहार ॥ 

2. सम्यष्यरदानम् यत्र ज्ञाने कार्यक्षमं सात् ) तस्य विधिः प्रकारः ॥ 

1, णतण्छब्दूने श्रनद्मन्थद्ररेण चिद्यासंप्रदानं चित्रक्षितमिति भावः| 

सधवरानविघानस्येष बुद्धौ संनिषितत्यान् ॥ 

1, वि्ासंप्रवानप्रकरणत्वात् ' क्रियावन्तः ' दस्येत्ततकमोयुष्टनिन सेस्कार- 
यक्त परामदान्मकमिति रभ्य हति भावः ॥ 

८, सखिन् समाहिरवितताः ॥ 7. ! परब्रह्म ' हति ला॥ 

६. पुतूर्पाह्म्यत् । भतुमुष्सूनामनभिकारान् । प्र. १-१॥ 
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एकर्षिनामानममि जुहृते जहति अद्धयन्तः श्रहृधानाः सन्तः, ये तेषामेव 
संसछृतास्मनां" पात्रमूतानाम् एतां ब्रह्मविन्यां वदेत ब्रूयात् शिरोत्रतं शिरसि 

अञिधारणरुक्षणम् यथा साथर्वेणानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्” । यैस्तु यश्च 
तत् चीणे बिधिवत् यथाविधानं तेषामेव च वदेत ॥ १० ॥ 

तदेतत्सयमूपिरङ्गिर : पुरोवाच नेतद- 
चीर्णत्रतोऽधीते । नमः परमऋषिभ्यो 
नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११॥ 

८५. तदेतत् अक्षरं पुस्पं सव्यम्* ऋपिः अङ्गिराः नाम पुरा 

रै शौनकाय विधिवत् उपसन्नाय प्रष्टवते उवाच । तद्वत् अन्योऽपि 
तयेव श्रेयोऽर्थिने मुमुक्षवे मोक्षाय विधिवत् उपसन्नाय त्रयात् इत्यर्थः“ | 
नैतत् अन्यरूपम् अचीर्णव्रतः अचरितव्रतोपि अधीते न पठति | चीण- 
व्रतस्य हि विद्या फखाय संस्छृता भवति इति” ॥ 

समाप्ता ब्रह्मविद्या । सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्यः पारम्प्यक्रमेण 
संप्राप्ता तेभ्यो नमः परमच्छषिभ्यः । परमे व्रह्म साक्षात् टष्वन्तो ये 

1. न त्वसंस्ृचवित्तानाम् ॥ 

2. खाध्यायस्येष धर्मो न विद्याया इति निर्णीतं सूत्रकारेण (३-२-३) । 
तेन : एतां ब्रह्मविद्याम् ` इति मन्थविरोधसंयोगिदवेनेव व्याख्येयमिति मावः ॥ 

3. चशब्दो नास्ति वा; " वदेत ' इति नास्ति भा॥ 

4. परमोपसंदारस्वात " तदेतत् › इति सकरोपनिपद्थभूतमष्षरमेव 
परागरष्टमिति गम्यते ॥ 

5. ° विधिवदुपसन्चः पप्रच्छ ` (१-१-२) इत्येस्पुमरपि परारष्टं विधि. 

वदुपसन्नायाधिकारिणे चिद्या संप्रदात्तभ्या नाप्च्छतेऽन्ययेन पृच्छते वैति ज्ञाप- 
नार्थम् । भतत एव सूरे ‹ ऋषिरङ्गिराः पुरोवाच › हति कथनम् ॥ 

0. संस्कारवद्धि वेदाध्ययनम् भाहमविद्याफएरूमादृधाति । अयवा विधिष- 

दधीय वेदुचाक्यबिचारपूर्ैकमधिगतेव विचा फरपयेन्ता भवतीस्प्थः ॥ 
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ब्रह्मादयः अवगतवन्तः ते परमर्षयः" । तेभ्यो मूयोऽपि नमः| 
द्विवचनम् अत्यादराथं, सुण्डकसमाघ्यथै च ॥ ११॥ 

द याधर्वणमुण्डकोपनिषद्धाप्ये तृतीयमुण्डके द्धितीय; खण्डः 

ट्ति श्रीमत्परमदतपरिवा जकाचायस् श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपा दिष्य 

श्रौमरछनुरभगवतः क्रतौ आथ्मैणमुण्टकोपनिषरह्धाप्य समाप्तम् 

५ तस्वदु स्वानिव तेभ्यः प्राक्ठा चिद्या मोहिनारिनीति भावः ॥ 

गी. भा. ४ दष, १५. | 
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अथ युण्डकोपानषत्सारः 
बचत्रत्यसंख्या उपनिपरन्मन्यपरामिकाः 

प्रथम्युण्डके ~ प्रथमः खण्डः 

१-२. आदौ ब्रह्मधि्यासंप्रदायक्र्ता द्वैवानां प्रथमजः सर्वजगत्छण्टिसिथतिक्रतमं 

हिरण्यगर्मो ब्रह्मा । तस्मादधर्वा ब्रह्मविय्यामधिजगम । ततोऽश्रीः तती भारद्वाजः, 

ततश्वाद्गियाः - इयेवं ब्रह्मविद्यायुस्परयैक्मः ॥ 

३- शौनको नाम मदाग्रहस्थः; ऋषिमद्िरसं विधिवटुपस्षन्नः ‹ भगवन 
कस्मिैकसमिनिवज्ञाते सवैमिदं विज्ञातं भवति १ ' इति पप्रच्छ ॥ 

४-९. स चाश्विरास्तं प्रल्युव्राच । अच्र द्व विगर विविच्य वेदितव्ये । तत्र 

ऋपवेदादिशब्दरारिरूपरा अपरा चिदया कर्मपासनाविघायिनी । यया तु तदक्षरमधिगम्यते 
सा परा दिश्चा। तत्तु अक्षरमतीन्दियम् › अक्षारणम् › अका्यकरणम् , निलयं? विभु, 

सर्वगतं, ससृक्ष्मम् , अत्ययं, रर्वभृतयोनिः, सर्वसस्वहूपम् । तम्माच्चाक्षरात, सूत्र 

मिवोणनाभेः, ओषधय इव प्रथिव्याः; केकशलोमानीव च पुस्प्रात. विरक्षर्णं विचित्र 
जगदुसन्नम् । तस्मदेवादौ जगद्रीजमव्पाकतं स्याचिकीरपितावस्थासरपत्वमाप्र्यतं । 
ततः प्राणो मनः कम सेकाश्च ~ इत्येतत्सवै ऋभेण जायते । तदीद्राक्षरसमधिगमनी 
परा चिदया \ 

प्रथमपुण्डके ~ द्वितीयः खण्डः 

१-१०. तथ्रापरविद्यायाः संसारः फलम् । यदपि अप्निदोत्रादि कर्म एकान्तेन 
पु्पाशसाधकम् ; तथापि तस्य सम्यधरणं दुःखकरम्) तत्र विष्राश्च बहनः । सम्थगाचरितिन 

च तेन यः खर्गस्वाप्यते सोऽनिल्यः । अतः कर्मफटमेवं प्रम प्रेय टमि य मन्यन्ते 
परानप्येवं बोधयन्ति; ते गृहाः । अविदातिमिरन्धाः स्वगमानचित्तभूमिभिसै- 
रेवान्धेनीयन्ते कमम । क्मफटभूतसवर्गनुभवानन्तरं ते पुनरपि मानृपं लेक वा 
ततोऽपि हीनतरं तिेङ्नरकादिलश्षणां वा यथाकरमरोपरमागन्छस्ति ॥ 

११. केचिन वानप्रस्थाश्रमं त्रिदण्डिसंन्यासाधर्म वा प्राप्राः स्वाश्रमोचित- 
वर्मसहितं॑दिरण्यगभपिासनामनुतिष्ररित । यत्सत्य॑तेपां केवटकर्भिभ्योऽयिकतरं 
फर भवतीति । यतस्ते दीषकारस्थायि बरह्मलोकमेव प्राप्नुवन्ति । तदपि तु पफल 
संसारान्तर्गतमेव छृतकमनित्यं च । एतदन्ता अपरविद्या छभ्या गतिः ॥ 
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१२. यस्तु विवेकी एतान्सवीन् लोकान् कर्मोपासनासाध्यान् कृतक्रसवा दनित्यान् 
निश्चि ततो निर्विण्णः, स तु नित्यस्य पुसपार्थस्य विजिज्ञा्या श्रोधियं ब्रह्मनिष्ठ गुरुमेव 
विथिवद्मिगच्छति । तस्मै च रामादिसाधनसंपदुक्तायाधिकारिणे स॒ आचार्यो ब्रहमवियां 
नामं परां वियासुपदिरति । तेनेव च सद्भूपदेरेन अक्षराख्यं सत्यं पुरषं स 
यथास्जानाति ॥ 

दितीययण्डके - प्रथमः खण्डः 
१-३. तदेतदक्षरं परविदयाधिगम्यै परमार्थसत्यम् । अपरविद्याफलं तु 

घ्ह्मलोकान्तमप्येतद्पेक्ष्य असृतमेव । यत्कारणम् एषोऽक्षराख्यः परमपुरुषः सबाद्या- 
भ्यन्तयो ह्यजः अप्राणोऽमनाः छद, यतोऽयमव्याछृताख्यादक्षरात्सकलजगद्रीज- 
मूताद्पि. परो निस्पाधिक्रो निर्विहेषथध । एतस्मदिवाप्राणादिटपात् प्राणायचृतं 
जगव्वायते मायया ॥ 

४-१०. प्रथमजासाणात्. हिरप्यगमोख्यात् जायमान इव यो लक्षयते विराट् , 
सोऽष्यतम्माद्र जायत । पश्ाभ्िद्रारेण संसरन्त्यः प्रजाः, तेषां कर्माङ्गमूता वैदाः; 

कर्मणि> कर्मसाधना, तत्फयानि, देवा मनुयपद्युपक्ष्यादयः, तपः, भध्यात्म प्राणः 

श्रद्रादिमावाः, दन्द्ि्राणि तद्विपरयाश्च समुद्राः पवता, नद्य ओषधयश्च इत्येतत्स्वम् 

एलस्मादिव पुसप्रान प्रसूयते । अत एव विकारत्वात् सर्वमेतदनतम् ; पुरुष इत्येव 
सव्यम् । सं4 कर्मः उपासना, तत्पं चेत्येतत्समै पुरुष एव परमार्थतः । तदेतदेव 
्रह्माहमितिं यो निजानाति सं सर्वज्ञोऽवियाम्रन्थि जीवन्नेव मेनु शक्तीति ॥ 

हितीययुण्डके - द्वितीयः खण्डः 
१.८. म्म्य हन्ये सननिहितेऽम्मिन्नक्षरे सथ समर्पितमित्यतो " गुदाचरम् ' 

हति नाना प्रमिद्धमनन । तप्रौकिकविज्ञानागोचरं साधकेन खात्मलिनावगन्तव्यम् । 
उपनिपसप्रसिद्धं प्रणवास्यं धनूगृीतवा बायविपयाननुसन्धानपूरवैकम् आत्मानं श्रम् 
पप्रासनया मेर्कस्य, व्रं च क्णयं छया तस्मिन्नेव समादहितमनसा तद्वेदव्यम् । ततः 

धारवतन्मसा भवन । भागौर्पीरिः अपरविद्यां ततपकराश्यं च स ससाधनं परित्यज्य 

बरा्याध्यान्मिकयरमजगदासयद्रभुमः स्यद्दधये एव स्थित एरपोऽक्षरा ख्यः सर्वज्ञः सर्वैविषपुरष 
आनन्द्स्पाऽम्रनः शामा्याय(पदठामनुमत्य णकराभरसिम्तनेन विज्ञातन्यः ॥ 

९.११. गनम्मिनि पयमरे विज्ञाते अविद्यायाः सर्वथा अपगमात् , हदयग्रन्थिः 

कामो मिय, स्सधायारि्यन्ते, कमणि च क्षीयन्ते । तद्ेतञज्योतिषां ज्योतिनहय 

सात्मप्रतययानुमागिसिदियि स्वद्न म्वात्मत्यैन वैद्ये भवति । न तु तत.केनापि करणेनं 

विषयात । तनय वि शतन्यम्योतिषा च्याप्ठानि करणानि स्वं सवं विषरयमवभासयन्ति, 
सूर्यादियोऽ यन्यस्मरम प्रकाश्षयितुं प्रभवमिति ॥ 
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१२. एतावता निहष्णिनेदमेकं सनिप्पक्नं यव तदेतश््ैव भक्षरपुरुषसत्याप- 
राभिधानं वस्त॒तो थदेतत्स्ैतो द्द्यमानं जगत्. । अ्रदयप्रत्ययः सर्वेोऽविदयामाघ्रः, 
्रहवेः परमार्थसत्यमिति ॥ 

तृतीययुण्डके - प्रथमः खण्डः 
१-४. एकस्मिन्नव रारीरे दिद्रोपाधिक्रोऽन्नो जीषं एः) तत्नाक्नी सर्मैसरो- 

पाधिकः सर्वज्ञः परमेशवरश्वान्यः दति द्वावात्मानौ समानग्रक्षाध्ितपक्षिद्रसवनिष्रतः । 
तयोर्जीवः कर्ता मोक्ता च ; श्थरस्त॒ केवलं प्रैव, सरािष्यमतेण गार्य प्ररयिता 
च । यदा लयं जीवः शतवत. परमेश्वरमसुम् आस्ायद्वितमेोगगर्भिण मंसेव्य र 

, एवाहमसम्यसंसारी सर्वस्याऽऽस्मा> सयैव चार्थं सक्रलजगद्पो महिमा शति धिजानाति, तदैव 
वीतक्षोकः पुण्यथापातीतरतेनेश्वरेणाद्रगरलक्षणं परमं साम्यमृपेति । जयमटमम्मि प्राण- 
स्यापि प्राणो यो व्रह्मदिसकटमृतकूपेण विभातीति विजान स्वग्मादस्यभैव पश्यति । यु 

शदयो ब्यवित् स सर्वथा व्यत्तवा वचिषणाम् आत्मरतिरात्मष्टीदः गदरा आन्मानक- 
क्रियश्च भवति ॥ | त 

५-९. तस्यास सम्यग््नानस्य सत्यवदनम्, मनटद्दिकरग्रथ्यं तपः ब्रह्मच 

चेतीमानि साधनानि । एतैः साधतैुकतो यथावर्धितं सूक्ष्मादपि सृक्ष्मनरं बृहतोऽपि 
बृहत्तरं व्रह्म सर्वकरणागोचरं चित्ते सर्वैमखविुक्ते ज्ञान प्रसादन भ्यानबटात्त्रात्मत्वेन 
अत्यन्तसंनिरृष्ट खटहदय एव्र पयति ॥ 

१०. एवं सर्वत्मानमेतं परमातममानमात्मत्यैन प्रतिपन्नो धिद्राम्, सर्वामत्वदित् 
सत्यकामः सत्यसंकत्पश्च मवत्यवाप्सर्वक्मः । तस्मादिमूनिकमा नाम्ने श्रद्धाभक्ति- 
पुरःसरमचयेयुः ॥ 

तृतीयगुण्डके - दितीयः खण्डः 
१-२. ये तरेनमात्मदर्धिनं निष्कामाः सेवन्ते तऽम्मा्ममाराम, परसुन्यन्ते 1 

अतो मुरुक्षुणां कामत्यागः प्रार्ने साधनम् ॥ 

३-४. सुख्यतस्तु परमात्मप्रापिपरारथमव गर्वसत्पतरित्यज्य वार्था मुमुधरुभिः। 
यत्कारणमनन्यभत्तया परमात्मवरणकनिष्रनत्र परमात्माये ससपसासनानृगरह्ाति । 
प्रवचनमेधावहुधुतादयस्तु उपाया अप्यात्मवरणदीनस्य न वध्रमाः 1 आत्मनिष्र. 
बलम् , अप्रमादः, तपश्व--दत्येनानि संन्याससहितानि पलस्य आतमिप्ा्वनायाः सदाय. 
भूतानि साधनानि भवन्ति ॥ 

५-६. य एतद्रह्म प्राप्राः, ते सकला भीतरगाः प्रदमान्ताध्र भवन्ति । 
जीयन्ते एव सर्यगतव्रह्रूपेण स्थिताः दारीरपाते स्रवितथद्मणैप्िभवन्नि, न पुनः 
रारीरान्तरं गरहन्ति । वंदान्तार्धवक्ञानमृनिश्ययः. सन्यारपृतक्न्रद्मनि्र चे ~ इएतयेतदू 
द्रयमेषरं व्रह्मभूयक्रारणं भवति ॥ 
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७-५. मोक्षकाले चेषां देहारम्मभिकाः प्राणायाः कलाः खस्चक्रारणं गच्छन्ति 
य्ग्राचहारिकटष्ट्ा । कमर्भृणि च विज्ञानात्मना सहं बद्यण्येकीमवन्ति । अतः परम्ऽ एषाम् 

उपाधिभृते नामरूपे नावदिष्येते । समुद्रप्रविष्ठा ससुदरैकनास्न्यो नय इव ते सवै परापरं 
पुस्पमेबोपयन्ति 1 पुरुषमाच्रशव्दमोचराश्च भवन्ति । तदेवं ब्रह्मविद्रह्यैवं भवति 
निर्विघम् ; रोके तरतिः धर्ममधर्मं तरति, अविदाहृदयग्रन्थिभ्यो वियुक्तोऽगरृत एवं 

भवति । तत्कले जता अपि स्र व्रह्मजिज्ञासवो भवन्ति ॥ 

१०-११. तामेतां व्रह्मविव्यां बर्मोपासनासंस्फृतचित्तान, परं ब्रहौव अन्वेष- 
माणानां श्रद्रधानानामेच उपरदिरोन् । एतां च युण्डकमोपनिपर्दम् अथर्ववेदविदितवेदवसं 
नतीणीचस्त एवराधीरीरश्चितिं सम् ॥ 

ननि श्रीमन्परमटंसपरित्राजक)चायनरेण्यश्रीपूज्यपा दश्चीशद्ुरभगवत्चरण- 

स्मरणपरिचयावाप्तचेदान्तग्रवैलयैन श्रोवोधायन्देन्द्रसरस्वतीशिप्य- 
ध्रीमश्िद्रानन्धन्द्रसरस्वत्याख्येन सिष्ुणा प्रणीतम् 

उपरनिषत्सारसहितं युण्डकोपनिषद्भाष्यरिप्पणम् 

ॐ तहसत् 

६ उ्स्् > 
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अप्रवृत्तफलानि (अनारब्धफलानि कर्माणि), ५८) ८१. 
भव्रहप्रसययः (वरह्मभिन्नविपयक्रः प्रत्ययः); ६१. 
भभिद्राथेमयादः (अनुटयर्थमर्यादाम् अभिन्दानः), ६८. 
मगतम् (१) (अविनरिफयम् )}, १७; (२) (कऋ्पानेग्णायी षिण्यगर्मः), ३०; 

(३) (अमरणधर्मि) व्रह्म); ४९ ५१, ५७, ८०; (८) (मोक्षः), ५४ 
भवरं कम॑ (जञानयिरदितं केवरं कमै), २६. 
भविद्या (मिष्यज्ञानम् ) व्रह्मरिययकमन्यथाङ्ञानम् }; १, ३, १५, ९५, ८, 

२३२, ३८) ५५, ५८) ५९), ५१; ७९) ८०, ८५. 

भविदयाकामकर्माणि (संसारवीजभूतानि), १५, २६, ३२. 
मविदया्ृत॒(मिष्या्नानम् , भात्मन्ययसत), ८१, ८२. 
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भविद्यादि ( अविद्याकामकर्मपसंसारकारणम् , संसारबन्धः) ३, ८०. 
भवियादृष्टयः (मिथ्याएयः, आत्मज्ञानरहिताः), ६१. 
सविद्यासछन्रम्. ( मिभयान्ञानव्यवहितं परमात्मरूपम् ), ५७. 

भच्यक्तादिस्थाचरान्ताः (कर्मफलमभूताः अव्यद्रतादिस्थावरपराण्यन्ताः लकाः); ३२ 
भच्ययम् (स्वतः प्ररतो वां व्य्रयरहि्ं व्रह्म), १५. 

अच्यद्ात्मा (कन्पान्तं नाशरह्ितो दिरण्यग्मः), ३०. 
भन्यहरनम् ( नामरपरातमकरजगद्रीनम् ); १७, ३७५ ३९. 
भाकाकषम् (१) (नामरूपाल्मकजगद्री जम् ), ३९; 

(२) ( पममूतानां प्रथमोत्यजं भूतम् )› ४१. 
भचा; (तच्त्रोषदेशनसमर्थो गृद्ध); ७, ३३, ३४, ५५. 
भात्मज्ञानेम् (प्ररमात्मविपयफ यथार्भत्नानम् ), २९) ३३५ ५४) ७४. 

खात्मनिष्ट (अत्मन्ेौवाऽऽत्न्यवप्यानम् ), ७८. 
भास्मप्रत्ययानुसारिणः (सर्मःयाप्यात्मव्ाहमिति प्रत्ययं प्रमाणीनुवैन्तः), ५९. 

भान्मयाजिनः (य आसरमंस्कासयं निष्कामकमे कुवैनित), ४७. 
भात्मलाभः (जानन परमात्मप्रानिः)) ७७; ७८. 
घ्रास्मा (१) (य्रषीं परमार्थस्वन्पभूतः)) ५५) ५७) ६७, ६८; ७३; 

(२) (पाधिव्खकषणा जीवात्मा), ५३ 

धापेधिककं स्यम् (दलसानित्यिक्षया दीध्नटमावि), ३६. 
साप्य् (पातव्य, चनुरविभकर्मकाद्ाणमन्यतमम् ) ३२. 
एणापूतम् (शरो यागादि, स्मा च वाप्यादिनिमोपणम् ), २९. 
उतरायणम् ( दैवयानपथः) उपासनाम्), ३०. 

उन्पाद्यम् (लनुविःममनःयाणामन्यनमम् ). ३२. 
उपनिषन् (4) (चरा), ३; (२) (तल्पतिपाद्कन्धः)) १, ३४ १३. 

उपसदृनविभिः (विद्याम गुस्पगमनं रत -यमिति पकर वेद्वचनम् ) ७. 

उपाधिद्रयम् ( पराणमनोहपप्), ३८. 

उपाधिसददध्यः (द्रदायुवाभिप्रधानदएयः) भत्मक्तानहीनाः), ३९. 

पयः (१) (कमारः), ५१; (२) (उपासनया साक्षात्कारं प्राप्ताः) ५०; 
(६) (वञाननः), २५. 

कम (सस्यीनमु अ्िात्रादि), २, १५१ ११ २५११६) २४० ९६१ २८) ९९) 
४१, ३५, ३३, ३६१ ५" ४६१ ८५, ४९१ ५६, ५८ ६८) ७५२ ७९१ 

८५५ &, ८६, 

कमेका्यम् (समयम् , दधाग्रादियतुरविधम् ), ३२. 
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कमन्द्रियाणि (करमणि प्रवतैक्रानीन्द्रियाणि, वागादीनि पञ्च); १५ ३८. 

कलाः (प्राणायाः, या मुक्तस्याऽऽव्मनि प्रीयन्ते); ८१. 

क्येरक्षणे ब्रह्म॒ (हिरण्यगमः), १८. 
कायैकारणवीजम् (कार्यत्वेन कारणत्येन च प्रतीयमानानां कारणम् › अव्याकृतम् ), ३९. 
कूटस्थम् (निर्विकार ब्रह्य}; ३२. 
छतात्मा (विद्यया निष्पादितशष्प्रः)) ७६, ७९. 
करियाफारकफलमेदभिन्नम् ( दतम् ), ३१. 
श्रियादाक्तिः ्रह्मणः करियासमुत्पादिका शक्तिः), १५. 
दशाः (अविद्यादयः); ८३. 
गुरः (आचायृ्दो द्रष्यः); ३३; ३४. 
गुवैभिगमनम् (ज्ञानां गुरूपसत्तिः), ७» ३४. 
गृहा ( शरीरस्थ हृदयम् ), ४७; ४९) ५०? ७१, 
गुहाग्रन्थयः (अवियाघरताः कामाः), ८३. 

घटाकाशः (अकाश एव घटपरिच्छिन्न टव विभाय्यमानः; जीवात्मनो उप्रमानम् ); 
३६) ५७९१ ०) €१, 

जगदाष्मा (दिरण्यगमैः), १७. 
स्ञानम् (१) (भावनारूपम् , उपासनम् ), २६) ३०; 

(२) (व्तुतन्त्रम् आत्मज्ञानम् ), २९) ३३० ५८ ६८) ७२, ५३, ७८. 
कषानश्चक्तिः (्रहमणः सर्वावभासनरक्तिः), १५, ६८. 
तपः (१) (ददायासरूपं छृ्छूदि) १८; ७२; (२) (वानप्रस्भाश्रमत्िहितं 

कर्म), ३०; (३) (मनदन्दियाणाम् कायम्), ६९; (४) (ज्ञानम्), 
१५.७५; १८३ ५७८. 

चरैरोक्यदेहोपाभिः (विराटूपुरुषः); ४३. 
दक्षिणायनोत्तरायणमानौ, दक्षिणोत्तरमाग (धमाणां पितृजेच्गमनाय, उपासकानां 

च देवलोकगमनाय माँ), ३२० ४५. 
दृष्टाच्टेष्टविषयाः (रेदृरीकिकपारटौकिकभोग्यविषयाः), ७६. 
देवयानः (देवलोकगमनाय मार्गः); ७०. 
देदाद्यपाधिमेदाः ( देहप्राणमन आदयः}, ३८. 
धमैानवेरागयेशर्याणि (दिरप्यगम निरतिशयत्वैन वियमानानि), ५. 
नामरूपयीजम् ( अन्याश्तम् , अव्यक्तम् ) ३५, ८१, 

नामरूपकृतवेहोपाधिः (नामरूपकायभूतो ददः, जीवस्मोपाधिः), २६, 
नामरूपे (चक्ुःशरोत्रयोर्विष्रयभूत शब्दरूपे); १५ १८. 
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निजुढङदमुकस्वभावः (भनात्मकट्काज्ञानवन्धरदितः आत्मा), ६३. 
नियमाक्षिखम् ( विपयरीकतुमलक्यं निव्यद्रदरम् ), ६३. 
निरुपाधिकः (-पाध्य्तनः परमात्मा), ३९. 
निविशेषः (जाल्थरादिवषोपरहितः), ४२. 

निष्कलम् (क्टारदितम् . अवग्रवरहितं ब्रह्म), ५९. 
प्ाञ्नयः (व्ौकादयः पञ्च, उपासनार्थमभित्वेन कल्पिताः); ४४, 

पररः पुरुषः (परपत्मा), ८२, 

परः पुरुपाथः, परमः पुरूपाप्रः (मोक्षः), १) ५५, 

परमं साम्प्म् ( ब्रह्मणा क्यम् ); ६५. 
प्रमास्मविद्या, परमाष्मन्नानम् (्रह्मविद्या), ५५ ९) ५८, 

परमाध्मा; (परमाथत एं अस्मा नं अविद्याकलिपितः)) ७७. 

परमाधतत्यम् | व्रह्मणः यथाथ स्वषपम् ) ७०, ८६. 
परमाथेवस्तु, परमाः, परमार्थसत्, परमाधैसस्यम् (न केवरं सत्वेन प्रतीय- 

मनम् , किन्तु तथ्यरत एवं तथाभूतम्), ३४५ ३६ ६१,६२. 
परम त्रह्मु, परव्रह्म (णद्ध निरतिशयं प्रह्म) „+ ३, ८१, ८३. 

परावरम् (कायफारपोभयसतप ब्रह्म), ५८. 
परवरा (परम्मादवरण प्राप्ताः परावस्सर्वविपया धा विद्यो); ९. 

परार्तक्रालः (निना ददवयायक्राटः); ०, 
परा चिद्या (अक्षरयिपया ब्रह्मविद्या); ९१ १२) १२३; १४५ १५ १९) ३२, ३५) 

५९) ४५) ६२ 

पुरुपः (१) (पाः) पुरि शरीरे हृद्ये शयानो बा परमात्मा); ३३; ३४, ३७) 
६३, ४४, ४4; ४६) ४७) ५८) ४९१ ८२ 

(२) (जीवः), ६५; (३) (मरुप्यः)) १६१ ७५. 

पुराः (पमोर्मािः, मोक्षो, १, २९) ८६१ ७०. 

पूर्वपक्षः (-आपाननः, राम्प्रकतेन प्रतीयमानः पक्षः); १०. 

पलिताः (आदिःयाद्िव्ताः, करणाचिष्रान्रश्यानां प्रस्यकारे सायुज्यस्थानानि); ८१. 

प््ययस्यस्पम् (गयान्मसामम्बस्यम् , आत्मा), ५४. 
प्रा्ानुमानापमानागमाः (बाद्यविप्थविप्ये प्रमाणानि), ६९. 

परथमः, प्रथमजः (दिगब्यगभेः), * ३० ४६. 
प्रथमदारीम (वयद्), ५३. 

प्रदीपनिकौणम् (मुक्तानां परमात्मना एमन दृष्टन्तः), ८०. 
प्रयूलदटाति (प्राररपपलानि कर्माणि), ५८) ५१. 
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पराणः (१) (क्रियाशक्तिप्रधानो दिरण्यग्भः). १७, ३८) ४१, ५६. 
(२) (युख्यः प्राणः). ५७) <१. 

प्राणाः (उद्ियाणि), ४७, "4८. 

बाह्यप्रसययानुलारिणः (विप्रयविषयष्ठयः, न प्रत्यण्रभः), "९. 
बुद्धिप्रलययसाक्षी. बौदधध्रव्यरसाश्ची (भन्तःकरणवृत्तीनां साक्षा), ५३) "५ 

बद्धीच्ियाणिं (विप्रयज्नानार्मिन््िराणि); १५ ३८. 

बरह्म (सर्थमदत्, परमात्मवस्तु); ३ = १७१ "०१ १५९) द, द) ३०) 
६१, ५१३ ५५१ ८०. 

ब्रह्मनिष्ठः (परस्मिन. अपरम्मिन् वा व्रद्मण्येव स्थितः), ३३. 
बह्यपुरम् ( दरदयम् उन्न व्रता नित्यमभिव्यक्तम् ) 

ब्रह्मलोकः (१) (कर्मणा ठञ्यः स्वगसोकः)) २५; (>) (परे प्रदम) ८१ 

ब्रह्मविदः (१) (वेदार्थज्ञाः), ९: (२) (व््मनानिनः), ६८, ७९ 
व्रह्मयिद्या (परमत्मविपया चिद्या); + ३१ ८), ५ ६, १३, ६५, ५; 

"५9 ६८, ८४. 

बरह्या ्रद्मविद्यासंप्रदायकरत हिरण्यगमः);. ४१ ५, ६. 
बरह्मासेकत्वदरौनस् (त्र्मणः सथग्यानना पक्रस्यन्नानभ् ). २ 
बह्याद्िस्तम्बपयन्त (भुतानि. प्राणिनः), ६९६. 

मावविकाराः (जन्मादि पटूधिक्राराः), ३५. 
साघाः (जीवाः) ३६. 

भूक्तोनिः (सर्वम कारणम् व्रह्म), १५. १६, १५. 
मनः (गमष्टिततानशषक्तिः, भन्तःकर्प च), १५७१ ५१. 
मनोमयः (मनेग्रिभिर्विभाव्यः परमात्मा). ५५ 
मायामरीच्युदकगन्धे्वनगराक्रार (1) शहु्ुदकेनसमः (तार्थ, अविनयम्, 

मिध्याभूताध खोकाः), ३२ 

मायात्मा (मिष्यैवात्ल्ेन समावतः जीवः); ६४. 
मोद्धः (संसायोपदमः)), २०) ३१. ५४१ १५1५. 
योगः (नानप्रालुपायः), ६४ 

योगिनः ्रत्यगद्िप्रधरानाः), ७१ 
लिङ्गम् (१) (वावयार्थनिर्थाग्ति प्रमाणम् ; शद्ध , वावदादधिभनो व्रणीगन्)+ 

२; (२) (मक्मवरीरमू), ४८; (३) (मन्याम) २८. 
रिङ्गोपाधिः (गृदमदारीमपहिनः- जीधः), ६६. 

रोकः (मोगस्धनम् ). २३, ९५, ३०. 4 4 (त्रद्न) ८* 
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टो किकविज्ञानस् (दन्द्ियप्रभानमाचियकर ज्ञानम् ), ५०. 
विज्ञानम् ( सासराचगप्दिजन्ये विशिष्ठ व्रह्मन्ञानम् ); ३२, ४९) ५७५ ०८) 

०६१ ८. 

विकानमयः (वुद्धिर्विज्ञानोपहिनः जीवः), ८१. 

विद्या (१) (आत्मन्नानम् )) २, ३ ४, ६, ९) ७६९) ७७; 

(२) ( सीकिधपरयम् सम््रसनानम् ), ४, ६५ ९. 
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